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Amendement 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 - letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) een nieuwe visie en de voornaamste 
doelstellingen die de EU na 2009 dient te 
realiseren;

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Ioannis Varvitsiotis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Het toekomstige 
wetgevingsprogramma van de RVVR moet 
maatregelen op het gebied van politiële en 
justitiële samenwerking in civiele en 
strafzaken bevorderen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het beginsel van 
wederzijdse erkenning van gerechtelijke 
beslissingen dat in het nieuwe Verdrag is 
opgenomen, zodat de 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de lidstaten wordt vergemakkelijkt 
en met als doel te komen tot een 
toekomstig Europese strafrecht.

Or. en

Amendement 3
Johannes Voggenhuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 - letter b



PE407.857v01-00 4/9 AM\728241NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

(b) totstandbrenging van permanente en 
nauwere betrekkingen tussen Europese en 
nationale rechters en wetgevers 
betreffende zaken waarin de lidstaten 
medebevoegd zijn.

(b) totstandbrenging van permanente en 
nauwere betrekkingen tussen Europese en 
nationale wetgevers enerzijds en tussen 
Europese en nationale rechters anderzijds 
betreffende zaken waarin de lidstaten 
medebevoegd zijn. 

Or. en

Amendement 4
Maria da Assunção Esteves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 - letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) totstandbrenging van permanente en 
nauwere betrekkingen tussen Europese en 
nationale rechters en wetgevers 
betreffende zaken waarin de lidstaten 
medebevoegd zijn. 

b) totstandbrenging van permanente en 
nauwere betrekkingen tussen Europese en 
nationale wetgevers betreffende zaken 
waarin de lidstaten medebevoegd zijn. 

Or. pt

Amendement 5
Johannes Voggenhuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Het jaarlijkse debat over het 
meerjarenprogramma voor de RVVR moet 
blijven bestaan en zich richten op de 
bescherming van de grondrechten in de 
Europese Unie, de uitvoering van het 
Handvest van de grondrechten en op de 
eerbiediging door de lidstaten van de 
waarden en beginselen die zijn neergelegd 

6. Het jaarlijkse debat over het 
meerjarenprogramma voor de RVVR moet 
blijven bestaan en zich richten op de 
bescherming van de grondrechten in de 
Europese Unie, de uitvoering van het 
Handvest van de grondrechten en op de 
eerbiediging door de lidstaten van de 
waarden en beginselen die zijn neergelegd 
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in het nieuwe artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU). Het 
moet gebaseerd zijn op verslagen van de 
Raad, de Commissie en het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA).

in het nieuwe artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU). Het 
moet gebaseerd zijn op verslagen van de 
Raad, de Commissie en het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA). Het Europees Parlement deelt de 
mening van het trio-voorzitterschap van 
de Raad1 (FR, CZ, SW) dat een ‘eventuele 
herziening van het mandaat van het 
Bureau voor de grondrechten op 31 
december 2009 moet hebben 
plaatsgevonden’ en dat een dergelijke 
herziening de mogelijkheid biedt de 
samenwerking met de Raad van Europa, 
zijn secretaris-generaal, zijn Commissaris 
voor de mensenrechten en de relevante 
commissies van de Parlementaire 
Vergadering te versterken.

Or. en

Amendement 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. Een meer algemene kwestie betreft de 
vraag hoe de nieuwe Verdragsbepalingen 
over gedelegeerde en 
uitvoeringsbevoegdheden (artikel 290 en 
artikel 291 VWEU) moeten worden 
toegepast, als het gaat om aan de RVVR 
gerelateerd beleid. Als algemeen beginsel 
moet gelden dat een maatregel die de 
reikwijdte van de bescherming van de 
grondrechten kan beïnvloeden, onder de 
gedelegeerde bevoegdheden valt zodat het 
Parlement het desbetreffende besluit kan 
herroepen. 

9. Een meer algemene kwestie betreft de 
vraag hoe de nieuwe Verdragsbepalingen 
over gedelegeerde en 
uitvoeringsbevoegdheden (artikel 290 en 
artikel 291 VWEU) moeten worden 
toegepast, als het gaat om aan de RVVR 
gerelateerd beleid. Onverminderd artikel 
290 VWEU, op grond waarvan wezenlijke 
elementen, zoals een beperking van de 
uitoefening van de grondrechten, 
uitsluitend bij een wetgevingshandeling 
worden besloten, moet als algemeen 
beginsel gelden dat een maatregel die de 
reikwijdte van de bescherming van de 
grondrechten kan beïnvloeden, onder de 

                                               
1 Ontwerp 18-maandenprogramma van de Raad, nr. 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.en08.pdf
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gedelegeerde bevoegdheden valt zodat het 
Parlement het desbetreffende besluit kan 
herroepen.

Or. en

Amendement 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. In de overgangsperiode krijgt het 
Parlement te maken met diverse 
veranderingen in de vorm en inhoud van 
wetgeving die nog in behandeling is. De 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken is van mening dat 
het Parlement vast moet houden aan een 
interinstitutionele overeenkomst 
betreffende de bevriezing van de 
goedkeuring van hangende 
wetgevingsvoorstellen over de derde pijler 
met een grondrechtendimensie tot de 
inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag, 
om volledige rechterlijke toetsing mogelijk 
te maken. Dit kan het geval zijn voor 
maatregelen als de herziening van het 
kaderbesluit inzake terrorisme.

11. In de overgangsperiode krijgt het 
Parlement te maken met diverse 
veranderingen in de vorm en inhoud van 
wetgeving die nog in behandeling is. De 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken is van mening dat 
het Parlement vast moet houden aan een 
interinstitutionele overeenkomst 
betreffende de bevriezing van de 
goedkeuring van hangende 
wetgevingsvoorstellen over de derde pijler 
met een grondrechtendimensie tot de 
inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag, 
om uniforme rechterlijke toetsing in de 
hele Unie mogelijk te maken. Dit kan het 
geval zijn voor maatregelen als de 
herziening van het kaderbesluit inzake 
terrorisme. 

Or. en

Amendement 8
Maria da Assunção Esteves

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. In de overgangsperiode krijgt het 11. In de overgangsperiode krijgt het 
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Parlement te maken met diverse 
veranderingen in de vorm en inhoud van 
wetgeving die nog in behandeling is. De 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken is van mening dat 
het Parlement vast moet houden aan een 
interinstitutionele overeenkomst 
betreffende de bevriezing van de 
goedkeuring van hangende 
wetgevingsvoorstellen over de derde pijler 
met een grondrechtendimensie tot de 
inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag,
om volledige rechterlijke toetsing mogelijk 
te maken. Dit kan het geval zijn voor 
maatregelen als de herziening van het 
kaderbesluit inzake terrorisme.

Derhalve mogen alle hangende 
voorstellen over de derde pijler met 
beperkte gevolgen voor de grondrechten 
en fundamentele vrijheden zonder uitstel 
worden aangenomen, bijvoorbeeld de 
kaderbesluiten over de tenuitvoerlegging 
van verstekvonnissen, het besluit inzake 
het versterken van Eurojust en het besluit 
betreffende het Europees Justitieel 
Netwerk. Al deze dossiers zijn belangrijk 
voor de verbetering van de justitiële 
samenwerking.

Parlement te maken met diverse 
veranderingen in de vorm en inhoud van 
wetgeving die nog in behandeling is. De 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken is van mening dat 
het Parlement vast moet houden aan een 
interinstitutionele overeenkomst, die, 
betreffende hangende
wetgevingsvoorstellen over de derde pijler, 
moet zorgen voor de gelijkwaardigheid 
van de raadplegingsprocedure in eerste 
lezing met de medebeslissingsprocedure
om volledige rechterlijke toetsing mogelijk 
te maken.

Or. pt

Amendement 9
Maria da Assunção Esteves

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. Indien de lidstaten gebruik maken 
van de noodblokkadeprocedure, waarin is 
voorzien in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie voor 
strafzaken (de artikelen 82(3) en 83(3)), 
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dient de voorzitter van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken een schriftelijk 
bericht aan de Europese Raad te zenden 
waarin hij de stand van zaken in de 
discussies op dat moment aangeeft.

Or. pt

Amendement 10
Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 - letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) de instelling van het Europees 
Openbaar Ministerie ter verbetering van 
Eurojust.

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 - letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis. de opstelling van een Groenboek 
over het Europees strafrecht met 
betrekking tot jurisdictie op grond 
waarvan vervolgens de Europese officier 
van justitie kan worden ingesteld.

Or. en
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Amendement 12
Johannes Voggenhuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. Het Europees Parlement is 
ingenomen met het oordeel van het trio-
voorzitterschap dat ‘dwangmaatregelen 
gepaard dienen te gaan met 
overeenkomstige regels om de rechten van 
het individu, hetzij verdachte, slachtoffer 
of getuige, te versterken. De mogelijke 
ontwikkeling van de rechten van 
slachtoffers zal worden onderzocht op 
basis van het oordeel van de Commissie 
over de tenuitvoerlegging van het 
kaderbesluit inzake de status van het 
slachtoffer in de strafprocedure. Na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon wordt een voorstel voor een 
juridisch instrument met betrekking tot 
procedurele rechten in strafprocedures 
verwacht van de Commissie of van 
lidstaten.’

Or. en
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