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PR_CNS_art93am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

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

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske 
Republik, Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland (5598/2008),

– der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra b),

– der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0075/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0000/2008),

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;

2. opfordrer Rådet til at ændre initiativets ordlyd i overensstemmelse hermed;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre initiativet fra Republikken 
Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, Den 
Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og Forbundsrepublikken Tyskland i 
væsentlig grad;

5. opfordrer Rådet og Kommissionen til efter Lissabontraktatens ikrafttræden at prioritere 
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ethvert fremtidigt forslag til ændring af afgørelsen i overensstemmelse med erklæring nr. 
50 vedrørende artikel 10 til protokollen om overgangsbestemmelser, der skal vedføjes 
traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

6. er fast besluttet på at undersøge ethvert sådant fremtidigt forslag efter hasteproceduren i 
overensstemmelse med proceduren i punkt 5 og i tæt samarbejde med de nationale 
parlamenter;

7. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
regeringen i Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og i 
Forbundsrepublikken Tyskland.

Ændringsforslag 1

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Titel

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

om styrkelse af borgernes rettigheder og 
fremme af anvendelsen af princippet om 

gensidig anerkendelse med hensyn til 
fuldbyrdelse af afgørelser efter en retssag, 
hvor den pågældende ikke var til stede, 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, 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 
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Union og rammeafgørelse 2008/…/RIA 
om anerkendelse af og tilsyn med 

betingede straffe, alternative sanktioner 
og betingede domme

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at fremme anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse 
ved at fjerne de eksisterende hindringer, som hovedsageligt består i forskellige 
fremgangsmåder med hensyn til grunde til at nægte anerkendelse. Den femte retsakt om 
betingede domme bør også tilføjes, eftersom den ligeledes omhandler fuldbyrdelse af 
afgørelser in absentia.

Ændringsforslag 2

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Betragtning 4

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 grunde til at nægte anerkendelse og 
fuldbyrdelse af afgørelser in absentia. 
Formålet med denne rammeafgørelse er 
at definere sådanne fælles grunde, således 
at det bliver muligt for den fuldbyrdende 
myndighed at fuldbyrde afgørelsen til 
trods for, at den pågældende ikke er til 
stede under retssagen. Den har ikke til 
formål at fastsætte bestemmelser for de 
gældende formularer og metoder eller for 
de proceduremæssige krav, som anvendes 
til at opnå de i denne rammeafgørelse 
fastsatte resultater, og som henhører 
under medlemsstaternes nationale love.  
Ved at udfylde den relevante del af den 
europæiske arrestordre eller af det 
relevante certifikat i henhold til de øvrige 



PE404.491v01-00 8/40 PR\714304DA.doc

DA

rammeafgørelser garanterer den 
udstedende myndighed, at kravene er eller 
vil blive opfyldt, hvilket burde være 
tilstrækkeligt med henblik på fuldbyrdelse 
af afgørelsen på grundlag af princippet 
om gensidig anerkendelse.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er bedre at forklare forholdet mellem denne 
rammeafgørelse og national lov.

Ændringsforslag 3

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

(5a) Anerkendelse og fuldbyrdelse af en 
afgørelse in absentia bør ikke nægtes, hvis 
den pågældende, som var bekendt med 
retssagens berammelse, havde givet 
fuldmagt til en juridisk rådgiver og blev 
repræsenteret af ham/hende under 
retssagen.   I den forbindelse bør det være 
uden betydning, hvorvidt den juridiske 
rådgiver var blevet valgt, beskikket og 
betalt af den pågældende eller beskikket 
og betalt af staten i overensstemmelse med 
dens nationale lov, som finder anvendelse 
på retten til forsvar, hvilket vil sige, at den 
pågældende ville have valgt at blive 
repræsenteret af en juridisk rådgiver i 
stedet for selv at være til stede under 
retssagen, og den pågældende bør i 
princippet have mulighed for selv at vælge 
en juridisk rådgiver (f.eks. fra en liste 
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udarbejdet med henblik herpå).

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod udtrykkeligt at bemærke, at når en person vælger at have en 
juridisk repræsentant og giver denne repræsentant en klar fuldmagt, bør dette betragtes som 
det, at personen er blevet personligt informeret om retssagen. 

Ændringsforslag 4

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Betragtning 6

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 undlade anerkendelse i de relevante 
nugældende rammeafgørelser bør der tages 
hensyn til de forskellige situationer med 
hensyn til den pågældendes ret til at få 
sagen genoptaget. En sådan genoptagelse 
af sagen, som har til formål at beskytte 
retten til forsvar, karakteriseres ved 
følgende forhold: den pågældende har ret 
til at deltage i genoptagelsen af sagen; 
sagens beskaffenhed, herunder nyt 
bevismateriale, vil blive undersøgt (på ny), 
og sagens behandling kan resultere i 
omstødelse af den oprindelige afgørelse. 

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater har man fundet en løsning med hensyn til sådanne sager, nemlig ved at 
tilkende den pågældende ret til at klage over afgørelsen frem for ret til at få sin sag 
genoptaget.
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Ændringsforslag 5

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

3. Denne rammeafgørelses 
anvendelsesområde omfatter fastsættelse af 
fælles regler for anerkendelse og/eller 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i én 
medlemsstat (den fuldbyrdende 
medlemsstat), der udstedes af en anden 
medlemsstat (den udstedende medlemsstat) 
efter en retssag, hvor den pågældende ikke 
selv var til stede, i henhold til 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, i 
rammeafgørelse 2002/584/RIA , artikel 7, 
stk. 2, litra g), i rammeafgørelse 
2005/214/RIA , artikel 8, stk. 2, litra e), i 
rammeafgørelse 2006/783/RIA og artikel 
9, stk. 1, litra f), i rammeafgørelse 
.../2008.../RIA.

3. Denne rammeafgørelses 
anvendelsesområde omfatter fastsættelse af 
fælles regler for anerkendelse og/eller 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i én 
medlemsstat (den fuldbyrdende 
medlemsstat), der udstedes af en anden 
medlemsstat (den udstedende medlemsstat) 
efter en retssag, hvor den pågældende ikke 
selv var til stede, i henhold til 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, i 
rammeafgørelse 2002/584/RIA , artikel 7, 
stk. 2, litra g), i rammeafgørelse 
2005/214/RIA , artikel 8, stk. 2, litra e), i 
rammeafgørelse 2006/783/RIA og artikel 
9, stk. 1, litra f), i rammeafgørelse 
.../2008.../RIA og i artikel 9, stk. 1, litra f), 
i rammeafgørelse 2008/…/RIA.

Or. en

Begrundelse

Den femte retsakt om betingede domme bør også tilføjes, eftersom den ligeledes omhandler 
fuldbyrdelse af afgørelser in absentia. Det præcise nummer på den relevante artikel vil blive 
tilføjet, når juristlinguisterne i Rådet har færdiggjort den foreslåede tekst.
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Ændringsforslag 6

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 1 – stk. 4

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 i retssalen under den 
retssag, der førte til nævnte afgørelse."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at forslaget kun vedrører den del af 
sagsbehandlingen, der foregår i retssalen.

Ændringsforslag 7

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – indledning

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

Den fuldbyrdende retsmyndighed kan også 
nægte at fuldbyrde den europæiske 
arrestordre, der er udstedt med henblik på 

Den fuldbyrdende retsmyndighed kan også 
nægte at fuldbyrde den europæiske 
arrestordre, der er udstedt med henblik på 
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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

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 i 
overensstemmelse med den udstedende 
medlemsstats nationale lovgivning

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Det bør derfor gøres klart, at sådanne krav er fastsat i 
national lovgivning. Desuden er begrebet "national lovgivning" normalt det, der anvendes i 
denne type bestemmelser, og det synes i højere grad at stemme overens med det, der er anført 
i betragtning 4.

Ændringsforslag 8

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra a

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 indkaldt personligt eller på 
anden vis reelt har modtaget 
oplysningerne 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
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Begrundelse

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Ændringsforslag 9

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra a a (nyt)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

aa) som er bekendt med retssagens 
berammelse, har givet fuldmagt til en 
juridisk rådgiver, der var blevet valgt, 
beskikket og betalt af den pågældende 
eller beskikket og betalt af staten i 
overensstemmelse med dens gældende 
nationale lovgivning om retten til forsvar, 
og som blev repræsenteret af denne 
rådgiver under retssagen eller

Or. en

Begrundelse

Hvis en person har valgt at have en juridisk repræsentant og givet denne en klar fuldmagt, 
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går man ud fra, at en afgørelse truffet i en retssag, hvor denne repræsentant var til stede i 
retssalen, ikke er blevet fuldbyrdet in absentia. Den fuldbyrdende stat kan derfor ikke nægte 
fuldbyrdelse.

Man bør også overveje muligheden for at foretage en ex-officio-beskikkelse af en juridisk 
rådgiver. Af hensyn til det effektive forsvar, som en person bør have, bør sådanne regler 
fastsættes og følges i overensstemmelse med kravene i den udstedende stats nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 10

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra b

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

b) efter at have fået afgørelsen afsagt in 
absentia forkyndt og udtrykkeligt være 
blevet underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget eller retten til at klage over 
afgørelsen og til at deltage i retssagen

 hvis dette ændringsforslag vedtages, bør 
ændringerne foretages i hele teksten (hver 
gang der er en henvisning til at "få sagen 
genoptaget" bør der tilføjes "eller til at 
klage over afgørelsen")

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve, at en person i overensstemmelse med national lovgivning bør have 
ret til at få sin sag behandlet på ny.  Hvis der i det nationale retssystem ikke er mulighed for 
"at få sagen genoptaget", kunne den nye behandling foregå ved, at der klages over 
afgørelsen.
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Ændringsforslag 11

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra b – nr. ii

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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 inden for den gældende frist

*Perioden angives.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Den gældende frist bør fastsættes i den respektive 
nationale lovgivning.

Ændringsforslag 12

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra c – nr. i

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

i) vil få den forkyndt senest på femtedagen
efter overgivelsen og udtrykkeligt vil blive 
underrettet om retten til at få sagen 

i) vil få den forkyndt personligt straks efter 
overgivelsen og udtrykkeligt vil blive 
underrettet om retten til at få sagen 
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genoptaget og til at være til stede under
retssagen,

genoptaget og til at deltage i retssagen,

Or. en

Begrundelse

Der er stor forskel på strafferetsplejeloven i EU. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at tilføje 
en specifik frist, der senere hen vil kunne skabe praktiske problemer på nationalt plan i 
forbindelse med gennemførelse af denne rammeafgørelse. Det bør dog understreges, at en 
person bør få afgørelsen forkyndt hurtigst muligt i henhold til national lov.

Ændringsforslag 13

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Artikel 4 a – litra c – nr. ii

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

ii) vil have ret til at anmode om at få sagen 
genoptaget inden for den gældende frist.

*Perioden angives.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Den gældende frist bør fastsættes i den respektive 
nationale lovgivning.



PR\714304DA.doc 17/40 PE404.491v01-00

DA

Ændringsforslag 14

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Bilag – kasse d – nr. 2.1 – afsnit 1

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

a) er blevet indkaldt personligt eller på 
anden vis reelt har modtaget 
oplysningerne 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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at forslaget kun vedrører den del af 
sagsbehandlingen, der foregår i retssalen.

Ændringsforslag 15

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Bilag – kasse d – nr. 2.1 a (nyt)



PE404.491v01-00 18/40 PR\714304DA.doc

DA

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

2.1a) den pågældende, som er bekendt 
med retssagens berammelse, har givet 
fuldmagt til en juridisk rådgiver, der var 
blevet valgt, beskikket og betalt af den 
pågældende eller beskikket og betalt af 
staten i overensstemmelse med dens 
gældende nationale lov om retten til 
forsvar, og som blev repræsenteret af 
denne rådgiver under retssagen 

Oplysninger om, hvordan denne 
betingelse er blevet opfyldt:
………………………………

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at afspejle ændringsforslaget til artikel 4a, stk. 1, litra aa) 
(nyt) i instrumentet vedrørende den europæiske arrestordre. 

Ændringsforslag 16

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 4
Rammeafgørelse 2002/584/RIA
Bilag – kasse d – nr. 2.3.2 – led 1

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

– den pågældende vil få afgørelsen afsagt 
in absentia forkyndt personligt straks efter 
overgivelsen, og
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Or. en

Begrundelse

Rammeafgørelsen har ikke til formål at harmonisere proceduremæssige aspekter såsom 
fristen for forkyndelse af afgørelsen afsagt in absentia, og derfor fremsættes ovennævnte 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 17

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 1 – litra e

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 i 
retssalen under den retssag, der førte til 
nævnte afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at forslaget kun vedrører den del af 
sagsbehandlingen, der foregår i retssalen.

Ændringsforslag 18

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2 – litra b 
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7 – stk. 2 – nr. i – indledning
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Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

i) afgørelsen ifølge den i artikel 4 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 
medmindre det fremgår af attesten, at den 
pågældende

i) afgørelsen ifølge den i artikel 4 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 
medmindre det fremgår af attesten, at den 
pågældende i overensstemmelse med den 
udstedende medlemsstats nationale 
lovgivning 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Det bør derfor gøres klart, at sådanne krav er fastsat i 
national lovgivning. Desuden er begrebet "national lovgivning" normalt det, der anvendes i 
denne type bestemmelser, og det synes i højere grad at stemme overens med det, der er anført 
i betragtning 4.

Ændringsforslag 19

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2 – litra b
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7 – stk. 2 – nr. i 

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

i) afgørelsen ifølge den i artikel 4 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 
medmindre det fremgår af attesten, at den 
pågældende er blevet indkaldt personligt 
eller er blevet underrettet i henhold til den 
udstedende stats nationale lovgivning 
gennem en kompetent repræsentant, om 

i) afgørelsen ifølge den i artikel 4 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 
medmindre det fremgår af attesten, at den 
pågældende er blevet indkaldt personligt 
eller på anden vis reelt har modtaget 
oplysningerne om det fastsatte tidspunkt 
og sted for den retssag, som førte til 
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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

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

Begrundelse

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Ændringsforslag 20

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2 – litra b
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7 – stk. 2 – nr. i a (nyt)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

ia)  som er bekendt med retssagens 
berammelse, har givet fuldmagt til en 
juridisk rådgiver, der var blevet valgt, 
beskikket og betalt af den pågældende 
eller beskikket og betalt af staten i 
overensstemmelse med dens gældende 
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nationale lovgivning om retten til forsvar, 
og som blev repræsenteret af denne 
rådgiver under retssagen eller

Or. en

Begrundelse

Hvis en person har valgt at have en juridisk repræsentant og givet denne en klar fuldmagt, 
går man ud fra, at en afgørelse truffet i en retssag, hvor denne repræsentant var til stede i 
retssalen, ikke er blevet fuldbyrdet in absentia. Den fuldbyrdende stat kan derfor ikke nægte 
fuldbyrdelse.

Man bør også overveje muligheden for at foretage en ex-officio-beskikkelse af en juridisk 
rådgiver. Af hensyn til det effektive forsvar, som en person bør have, bør sådanne regler 
fastsættes og følges i overensstemmelse med kravene i den udstedende stats nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 21

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2 – litra b
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7 – stk. 2 – nr. ii

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

ii) udtrykkeligt har erklæret over for en 
kompetent myndighed, at han/hun ikke 
anfægter sagen eller

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 22

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2 – litra b
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7, stk. 2 – nr. iii – indledning

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 udtrykkeligt underrettet om 
retten til at få sagen genoptaget og til at 
deltage i retssagen

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre overensstemmelse for alle instrumenter, der 
vedrører afgørelser afsagt in absentia. For så vidt angår den europæiske arrestordre er ordet 
"udtrykkeligt" blevet tilføjet, og det samme bør derfor ske i alle øvrige instrumenter.

Ændringsforslag 23

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 2 – litra b
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Artikel 7 – stk. 2 – nr. iii – led 2

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

– ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget inden for den gældende frist.
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*Perioden angives.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Den gældende frist bør fastsættes i den respektive 
nationale lov.

Ændringsforslag 24

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3
Rammeafgørelse 2005/214/RIA
Bilag – kasse h – punkt 3 – nr. 2.1 a (nyt)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

2.1a) den pågældende, som er bekendt 
med retssagens berammelse, har givet 
fuldmagt til en juridisk rådgiver, der var 
blevet valgt, beskikket og betalt af den 
pågældende eller beskikket og betalt af 
staten i overensstemmelse med dens 
gældende nationale lov om retten til 
forsvar, og som blev repræsenteret af 
denne rådgiver under retssagen

Oplysninger om, hvordan denne 
betingelse er blevet opfyldt:
………………………………

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at afspejle ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, nr. i, 
litra ia) (nyt) i instrumentet vedrørende bødestraffe. 
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Ændringsforslag 25

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 1
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Artikel 2 – litra i

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at forslaget kun vedrører den del af 
sagsbehandlingen, der foregår i retssalen.

Ændringsforslag 26

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 2
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – indledning

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

e) at afgørelsen ifølge den i artikel 4, stk. 2, 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 

e) at afgørelsen ifølge den i artikel 4, stk. 2, 
omhandlede attest er afsagt in absentia, 
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medmindre det fremgår af attesten, at den 
pågældende

medmindre det fremgår af attesten, at den 
pågældende i overensstemmelse med den 
udstedende medlemsstats nationale 
lovgivning 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Det bør derfor gøres klart, at sådanne krav er fastsat i 
national lovgivning. Desuden er begrebet "national lovgivning" normalt det, der anvendes i 
denne type bestemmelser, og det synes i højere grad at stemme overens med det, der er anført 
i betragtning 4.

Ændringsforslag 27

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 2
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – nr. i

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 eller

i) er blevet indkaldt personligt eller på 
anden vis reelt har modtaget 
oplysningerne 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



PR\714304DA.doc 27/40 PE404.491v01-00

DA

Begrundelse

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Ændringsforslag 28

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 2
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Artikel 8 – stk. 2 – litra e – nr. i a (nyt)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

ia)  som er bekendt med retssagens 
berammelse, har givet fuldmagt til en 
juridisk rådgiver, der var blevet valgt, 
beskikket og betalt af den pågældende 
eller beskikket og betalt af staten i 
overensstemmelse med dens gældende 
nationale lovgivning om retten til forsvar, 
og som blev repræsenteret af denne 
rådgiver under retssagen eller

Or. en

Begrundelse

Hvis en person har valgt at have en juridisk repræsentant og givet denne en klar fuldmagt, 
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går man ud fra, at en afgørelse truffet i en retssag, hvor denne repræsentant var til stede i 
retssalen, ikke er blevet fuldbyrdet in absentia. Den fuldbyrdende stat kan derfor ikke nægte 
fuldbyrdelse.

Man bør også overveje muligheden for at foretage en ex-officio-beskikkelse af en juridisk 
rådgiver. Af hensyn til det effektive forsvar, som en person bør have, bør sådanne regler 
fastsættes og følges i overensstemmelse med kravene i den udstedende stats nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 29

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 2
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Artikel 8, stk. 2 – litra e – nr. ii – led 2

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

– ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget inden for den gældende frist

*Perioden angives.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Den gældende frist bør fastsættes i den respektive 
nationale lov.

Ændringsforslag 30

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Bilag – kasse j – punkt 2.1
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Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

2.1 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

2.1 den pågældende er blevet indkaldt 
personligt eller på anden vis i henhold til 
den udstedende stats nationale lovgivning 
reelt har modtaget oplysningerne 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

Or. en

Ændringsforslag 31

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Rammeafgørelse 2006/783/RIA
Bilag – kasse j – punkt 2.1 a (nyt)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

2.1a  den pågældende, som er bekendt 
med retssagens berammelse, har givet 
fuldmagt til en juridisk rådgiver, der var 
blevet valgt, beskikket og betalt af den 
pågældende eller beskikket og betalt af 
staten i overensstemmelse med dens 
gældende nationale lov om retten til 
forsvar, og som blev repræsenteret af 
denne rådgiver under retssagen

Oplysninger om, hvordan denne 
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betingelse er blevet opfyldt:
………………………………

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at afspejle ændringsforslaget til artikel 8, stk. 2, litra e), 
nr. i (nyt) i instrumentet vedrørende afgørelser om konfiskation. 

Ændringsforslag 32

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 1
Rammeafgørelse 2008/…/RIA
Artikel 1 – litra e

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det klart, at forslaget kun vedrører den del af 
sagsbehandlingen, der foregår i retssalen.
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Ændringsforslag 33

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 2
Rammeafgørelse 2008/…/RIA
Artikel 9 – stk. 1 – litra f – indledning

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 
overensstemmelse med den udstedende 
medlemsstats nationale lovgivning 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Det bør derfor gøres klart, at sådanne krav er fastsat i 
national lovgivning. Desuden er begrebet "national lovgivning" normalt det, der anvendes i 
denne type bestemmelser, og det synes i højere grad at stemme overens med det, der er anført 
i betragtning 4.

Ændringsforslag 34

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 2
Rammeafgørelse 2008/…/RIA
Artikel 9 – stk. 1 – litra f – nr. i

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

i) er blevet indkaldt personligt eller er i) er blevet indkaldt personligt eller på 
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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

anden vis reelt har modtaget 
oplysningerne 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

Begrundelse

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Ændringsforslag 35

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 2
Rammeafgørelse 2008/…/RIA
Artikel 9 – stk. 1 – litra f – nr. i a (nyt)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

ia) som er bekendt med retssagens 
berammelse, har givet fuldmagt til en 
juridisk rådgiver, der var blevet valgt, 
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beskikket og betalt af den pågældende 
eller beskikket og betalt af staten i 
overensstemmelse med dens gældende 
nationale lovgivning om retten til forsvar, 
og som blev repræsenteret af denne 
rådgiver under retssagen eller

Or. en

Begrundelse

Hvis en person har valgt at have en juridisk repræsentant og givet denne en klar fuldmagt, 
går man ud fra, at en afgørelse truffet i en retssag, hvor denne repræsentant var til stede i 
retssalen, ikke fuldbyrdes in absentia. Den fuldbyrdende stat kan derfor ikke nægte 
fuldbyrdelse.

Man bør også overveje muligheden for at foretage en ex-officio-beskikkelse af en juridisk 
rådgiver. Af hensyn til det effektive forsvar, som en person bør have, bør sådanne regler 
fastsættes og følges i overensstemmelse med kravene i den udstedende stats nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 36

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 2
Rammeafgørelse 2008/…/RIA
Artikel 9 – stk. 1 – litra f – nr. ii – led 2

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

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

– ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget inden for den gældende frist

*Perioden angives.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget sigter ikke mod at fastsætte eller harmonisere hverken væsentlige eller 
proceduremæssige nationale krav. Den gældende frist bør fastsættes i den respektive 
nationale lov.

Ændringsforslag 37

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 3
Rammeafgørelse 2002/…/RIA
Bilag – kasse k – punkt 1 – nr. b.1 – afsnit 1

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

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 på anden vis i henhold til 
den udstedende stats nationale lovgivning 
reelt har modtaget oplysningerne 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

Or. en

Ændringsforslag 38

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 – nr. 3
Rammeafgørelse 2008/…/RIA
Bilag – kasse k – punkt 1 – nr. b.1 a (nyt)
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Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

b.1a den pågældende, som er bekendt 
med, hvornår retssagen finder sted, har 
givet fuldmagt til en juridisk rådgiver, der 
var blevet valgt, beskikket og betalt af den 
pågældende eller beskikket og betalt af 
staten i overensstemmelse med dens 
gældende nationale lov om retten til 
forsvar, og som blev repræsenteret af 
denne rådgiver under retssagen

Oplysninger om, hvordan denne 
betingelse er blevet opfyldt:
………………………………

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at afspejle ændringsforslaget til artikel 9, stk. 1, litra f), 
nr. ia (nyt) i instrumentet vedrørende idømmelse af frihedsstraf.

Ændringsforslag 39

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 
Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland – ændringsretsakt
Artikel 5 a (ny)

Initiativ fra Republikken Slovenien, Den 
Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, 

Kongeriget Sverige, Den Slovakiske 
Republik, Det Forenede Kongerige og 

Forbundsrepublikken Tyskland 

Ændringsforslag

Artikel 5a
Ændringer til rammeafgørelse 

2008/…/RIA1

I rammeafgørelse 2008../../RIA foretages 
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følgende ændringer:
1) I artikel 2 indsættes følgende litra:
"h) Ved "afgørelse afsagt in absentia" 
forstås en dom som defineret i litra a), når 
den pågældende ikke selv var til stede 
under den retssag, der førte til nævnte 
afgørelse."
2) I artikel [9, stk. 1]2, affattes litra h) 
således:
"h) den pågældende ifølge den i artikel 
[6a] omhandlede attest ikke var til stede 
under den retssag, der førte til afgørelsen, 
medmindre det fremgår af attesten, at den 
pågældende i henhold til den udstedende 
medlemsstats nationale lovgivning
i) er blevet indkaldt personligt eller på 
anden vis reelt har modtaget 
oplysningerne 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) som er bekendt med retssagens 
berammelse, har givet fuldmagt til en 
juridisk rådgiver, der var blevet valgt, 
beskikket og betalt af den pågældende 
eller beskikket og betalt af staten i 
overensstemmelse med dens gældende 
nationale lovgivning om retten til forsvar, 
og som blev repræsenteret af denne 
rådgiver under retssagen eller
iii) efter at have fået afgørelsen forkyndt 
og være blevet udtrykkeligt underrettet om 
retten til at få sagen genoptaget og til at 
deltage i retssagen
– udtrykkeligt har erklæret, at han/hun 

ikke anfægtede afgørelsen
eller
– ikke har anmodet om at få sagen 
genoptaget inden for den gældende frist."
3) I bilag I ("attest") affattes punkt 1 i 
kasse i) således:
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"1. Det angives, om afgørelsen er afsagt 
in absentia:
1.  �Nej, det er den ikke.
2. � Ja, det er den. Hvis ja, bekræft 
venligst, at
2.1 den pågældende er blevet indkaldt 
personligt eller i overensstemmelse med 
den udstedende medlemsstats nationale 
lovgivning på anden vis reelt har 
modtaget oplysningerne 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.
Tid og sted, hvor den pågældende er 
blevet indkaldt eller på anden måde 
underrettet:
……………………………………………
Beskriv, hvordan den pågældende er 
blevet underrettet:
……………………………………………
ELLER
2.2 den pågældende, som er bekendt med 
retssagens berammelse, har givet 
fuldmagt til en juridisk rådgiver, der var 
blevet valgt, beskikket og betalt af den 
pågældende eller beskikket og betalt af 
staten i overensstemmelse med dens 
gældende nationale lov om retten til 
forsvar, og som blev repræsenteret af 
denne rådgiver under retssagen.
Oplysninger om, hvordan denne 
betingelse er blevet opfyldt:
……………………………………………
ELLER
2.3 den pågældende efter at have fået 
afgørelsen afsagt in absentia forkyndt 
udtrykkeligt har erklæret, at han/hun ikke 
anfægtede afgørelsen afsagt in absentia
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Beskriv, hvornår og hvordan den 
pågældende udtrykkeligt har erklæret, at 
han/hun ikke anfægtede afgørelsen afsagt 
in absentia:
…………………………………………
ELLER
2.4 den pågældende har fået afgørelsen 
afsagt in absentia forkyndt den ....... 
(dag/måned/år) og er berettiget til at få 
sagen genoptaget i den udstedende stat, 
forudsat at:
– den pågældende udtrykkeligt er blevet 
underrettet om retten til at få sagen 
genoptaget og til at være til stede under 
retssagen, og 
– efter at være blevet underrettet herom 
har haft … dage til at anmode om at få 
sagen genoptaget og ikke har fremsat 
nogen anmodning inden for det nævnte 
tidsrum."
________________________________
1Instrumentet vil blive givet et nummer, så 
snart det er blevet vedtaget af Rådet.
2Artiklen vil blive givet et nummer, så 
snart den er blevet vedtaget af Rådet.

Or. en

Begrundelse

Denne nye artikel om rammeafgørelsen om betingede domme er blevet tilføjet for at lade dette 
instrument indgå i anvendelsesområdet for denne rammeafgørelse. Følgende ændringsforslag 
er blevet bragt i overensstemmelse med teksten i ændringsforslaget til de øvrige fire 
instrumenter vedrørende afgørelser afsagt in absentia.
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BEGRUNDELSE

Retten til at få sin sag behandlet ved en domstol er en grundlæggende rettighed, der er fastsat i 
De Forenede Nationers internationale konvention om civile og politiske rettigheder. Der er 
dog ikke tale om en absolut ret. Under visse omstændigheder kan afgørelser afsiges efter en 
retssag, hvor den pågældende ikke var til stede, dvs. såkaldte afgørelser afsagt in absentia. 

Ved anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse skal en medlemsstats retsmyndighed 
håndhæve en afgørelse afsagt af en anden medlemsstats retsmyndighed. Der er dog visse 
undtagelser, og én af dem er, når en afgørelse afsiges in absentia. 

Der findes i øjeblikket adskillige EU-instrumenter (som er blevet vedtaget eller forventes 
vedtaget af Rådet), der omhandler spørgsmålet om afgørelser afsagt in absentia. Spørgsmålet 
behandles imidlertid på forskellig vis i disse instrumenter, og det udgør en hindring for 
gensidig anerkendelse af sådanne afgørelser. På EU-plan fører dette til et system, som ikke 
hænger sammen, og som er kendetegnet ved (uønsket) retlig usikkerhed. For at afhjælpe 
denne situation har syv medlemsstater udarbejdet et forslag om at harmonisere kriterierne for 
anvendelse af grundene til at nægte anerkendelse med hensyn til afgørelser afsagt in absentia i 
følgende fire instrumenter:

1) rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne

2) rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på 
bødestraffe 

3) rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på 
afgørelser om konfiskation

4) 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.

Ordføreren mener, at der er behov for også at lade det femte instrument, nemlig 
rammeafgørelse 2008/.../RIA om anerkendelse af og tilsyn med betingede straffe, alternative 
sanktioner og betingede domme, indgå i forslagets anvendelsesområde.

En sådan harmonisering ville resultere i klarere regler, for så vidt angår den juridiske klarhed, 
og fremme retligt samarbejde. Derudover øger forslaget beskyttelsen af de grundlæggende 
proceduremæssige rettigheder såsom retten til forsvar og retten til at få sin sag behandlet ved 
en domstol. 

Til trods for det forhold, at forslaget sigter mod at bringe grunde til at nægte anerkendelse af 
afgørelser afsagt in absentia på linje med hinanden, har det ikke til formål at harmonisere 
begreberne, men snarere at behandle spørgsmålet om de forskellige ordninger på horisontal 
vis. Forslaget definerer virkningerne af retligt samarbejde og af en fælles fremgangsmåde med 
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hensyn til situationer, hvor en afgørelse er afsagt in absentia.

Forslagets hovedpunkter

1. Indkaldelse af den pågældende

Forslaget understreger betydningen af passende indkaldelse af den pågældende. Det er af 
afgørende betydning, at den pågældende underrettes på behørig vis om tidspunkt og sted for 
hans/hendes retssag. En afgørelse afsagt in absentia kan kun anerkendes og fuldbyrdes, hvis 
disse krav er opfyldt. Således sikrer man, at retten til at få sin sag behandlet ved en domstol 
overholdes. 

Ifølge ordføreren er det imidlertid vigtigt at tage hensyn til, at medlemsstaternes retssystemer 
er forskellige, idet de hver har deres specifikke måde at indkalde en person på. Den 
pågældendes rettigheder sikres ikke kun ved, at denne indkaldes personligt eller på anden vis.  
Medlemsstaterne har yderligere proceduremæssige bestemmelser, der sikrer, at den 
pågældende indkaldes, og at den pågældende kan redegøre for situationen over for domstolen, 
hvis der opstår problemer under indkaldelsesproceduren.

2. Mere hensyntagen til retten til at få sin sag genoptaget 

Forslaget fremhæver den betydning, som genoptagelse af en sag har for sikringen af passende 
overholdelse af retten til at få sin sag behandlet ved en domstol. Hvis den pågældende ikke 
var til stede under den retssag, der førte til en afgørelse afsagt in absentia, kan den 
fuldbyrdende medlemsstat fuldbyrde en sådan afgørelse, hvis man har ret til bl.a. at få sin sag 
genoptaget i den udstedende medlemsstat. Retten til at få sin sag genoptaget eksisterer dog 
ikke i alle medlemsstater. Ordføreren mener, at det i forslaget bør gøres klart, at der i sådanne 
situationer kunne afholdes et nyt retsmøde, hvor der klages over afgørelsen (hvilket bør 
nævnes udtrykkeligt i forslaget). 

3. Retten til at blive repræsenteret af en juridisk rådgiver

Denne ret består i, at den pågældende kan vælge at blive repræsenteret af en juridisk rådgiver. 
I sådanne situationer bør anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse ikke nægtes, hvis en 
juridisk rådgiver repræsenterede den pågældende under retssagen på grundlag af en fuldmagt 
fra denne. Ordføreren mener dog, at det klart bør understreges, at retten til at blive 
repræsenteret af en juridisk rådgiver omfatter rådgivere beskikket og betalt af staten.
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