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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere aldine cursive. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse a fi corectate în vederea elaborării textului final 
(de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului 
Suediei, Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania în 
vederea adoptării Deciziei-cadru 2008/…/JAI din ... privind executarea deciziilor 
pronunțate în absență și de modificare a Deciziei-cadru 2002/584/JAI privind mandatul 
european de arestare și procedurile de predare între statele membre, a Deciziei-cadru 
2005/214/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor 
financiare, a Deciziei-cadru 2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce pentru hotărârile de confiscare și a Deciziei-cadru 2008/.../JAI privind 
aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie 
penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în 
Uniunea Europeană
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, 
Regatului Suediei, Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania 
(5598/2008),

– având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (b) din Tratatul UE,

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0075/2008),

– având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A6–0000/2008),

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

2. invită Consiliul să modifice textul în consecință;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice 
în mod substanțial inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, 
Regatului Suediei, Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania;

5. solicită Consiliului și Comisiei ca, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, să 
acorde prioritate oricăror propuneri ulterioare de modificare a deciziei în conformitate cu 
Declarația nr. 50 referitoare la articolul 10 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii 



PE404.491v01-00 6/40 PR\714304RO.doc

RO

care urmează să fie anexate Tratatului privind Uniunea Europeană, Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice;

6. este decis să examineze toate propunerile viitoare de modificare în regim de urgență în 
conformitate cu procedura menționată la alineatul (5) și în strânsă cooperare cu 
parlamentele naționale;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii 
Cehe, Regatului Suediei, Republicii Slovace, Regatului Unit și Republicii Federale 
Germania.

Amendamentul 1

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania – act de 
modificare
Titlu

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

privind executarea deciziilor pronunțate 
în absență și de modificare a Deciziei-
cadru 2002/584/JAI privind mandatul 
european de arestare și procedurile de 

predare între statele membre, a Deciziei-
cadru 2005/214/JAI privind aplicarea 
principiului recunoașterii reciproce a 

sancțiunilor financiare, a Deciziei-cadru 
2006/783/JAI privind aplicarea principiului 
recunoașterii reciproce pentru hotărârile de 
confiscare și a Deciziei-cadru 2008/.../JAI 
privind aplicarea principiului recunoașterii 

reciproce a hotărârilor judecătorești în 
materie penală care impun pedepse sau 
măsuri privative de libertate în scopul 
executării lor în Uniunea Europeană

privind consolidarea drepturilor 
cetățenilor, promovarea aplicării 

principiului recunoașterii reciproce în 
ceea ce privește deciziile pronunțate în 
urma unui proces la care persoana în 

cauză nu s-a prezent personal și de 
modificare a Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
privind mandatul european de arestare și 

procedurile de predare între statele 
membre, a Deciziei-cadru 2005/214/JAI 

privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce a sancțiunilor financiare, a 
Deciziei-cadru 2006/783/JAI privind 
aplicarea principiului recunoașterii 

reciproce pentru hotărârile de confiscare, a 
Deciziei-cadru 2008/.../JAI privind 
aplicarea principiului recunoașterii 

reciproce a hotărârilor judecătorești în 
materie penală care impun pedepse sau 
măsuri privative de libertate în scopul 

executării lor în Uniunea European și a 
Deciziei-cadru 2008/.../JAI privind 
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recunoașterea și supravegherea 
pedepselor cu suspendare, a pedepselor 
alternative și a pedepselor condiționate

Or. en

Justificare

The aim of the proposal is to promote application of the principle of mutual recognition by 
eliminating existing obstacles, mainly, different approaches towards "grounds for non-
recognition". The fifth legislative act on probation should be added as it is also dealing with 
decisions rendered in absentia.

Amendamentul 2

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

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

(4) Prin urmare, este necesar să se ofere  
motive comune și clare pentru 
nerecunoașterea și pentru refuzul 
executării deciziilor judiciare pronunțate 
în absență. Obiectivul prezentei decizii-
cadru este de a defini astfel de motive 
comune, pentru a permite autorității de 
executare să execute decizia, în ciuda 
absenței persoanei în cauză de la proces. 
Obiectivul ei nu este de a reglementa 
formele și metodele aplicabile, sau 
cerințele procedurale folosite pentru a 
obține rezultatele menționate în prezenta 
decizie-cadru, care țin de legislația 
națională a statelor membre. Prin 
completarea secțiunii relevante din 
mandatul european de arestare sau din 
certificatul relevat, în conformitate cu 
celelalte decizii-cadru, autoritatea 
emitentă dă asigurări că cerințele au fost 
sau vor fi îndeplinite, ceea ce ar trebui să 
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fie suficient pentru executarea deciziei pe 
baza principiului recunoașterii reciproce.

Or. en

Justificare

The aim of the Amendment is to better explain relationship between this Framework Decision 
and national law.

Amendamentul 3

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(5a) Recunoașterea și executarea unei 
decizii pronunțate în absență nu ar trebui 
să fie refuzată atunci când persoana în 
cauză, având cunoștință de procesul care 
urmează să aibă loc, a acordat o 
împuternicire unui consilier juridic și a 
fost reprezentată de acesta la proces. În 
acest context, nu ar trebui să prezinte 
importanță dacă consilierul juridic a fost 
ales, desemnat și remunerat de către 
persoana în cauză sau dacă acesta a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, fiind de la sine înțeles că 
persoana în cauză ar fi ales să fie 
reprezentată de către un consilier juridic, 
în loc să se prezinte personal la proces și 
că persoana ar trebui, în principiu, să 
aibă posibilitatea de a alege ea însăși 
consilierul juridic (e.g. de pe o listă 
întocmită în acest scop).

Or. en



PR\714304RO.doc 9/40 PE404.491v01-00

RO

Justificare

The Amendment aims to expressly note that when a person decides to have a legal 
representative and gives this representative a clear mandate, then it should be seen as a 
person is personally informed about the trial. 

Amendamentul 4

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

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

(6) Soluțiile comune privind motivele de 
nerecunoaștere din respectivele decizii-
cadru relevante ar trebui să țină seama de 
diversitatea situațiilor în ceea ce privește 
dreptul persoanei în cauză la o nouă 
procedură de judecată. Această nouă 
procedură de judecată, al cărei scop este 
garantarea dreptului la apărare, se 
caracterizează prin următoarele elemente: 
persoana în cauză are dreptul de a 
participa la noua procedură de judecată; 
se va reexamina fondul cauzei, inclusiv 
noile elemente de probă, iar procedurile 
pot conduce la anularea primei decizii 
pronunțate in absență. 

Or. en

Justificare

In some Member States the solution given to these cases is addressed trough the right to 
appeal, rather than the right to a retrial.
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Amendamentul 5

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 1 – alineatul 3

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

(3) Domeniul de aplicare al prezentei 
decizii-cadru este de a stabili norme 
comune pentru recunoașterea și/sau 
executarea într-un stat membru (statul 
membru de executare) a deciziilor judiciare 
pronunțate într-un alt stat membru (statul 
membru emitent) în urma unor proceduri la 
care nu a fost prezentă persoana în cauză, 
în conformitate cu dispozițiile articolului 5 
alineatul (1) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, ale articolului 7 alineatul (2) 
litera (g) din Decizia-cadru 2005/214/JAI, 
ale articolului 8 alineatul (2) litera (e) din 
Decizia-cadru 2006/783/JAI și ale 
articolului 9 alineatul (1) litera (f) din 
Decizia-cadru 2008/…/JAI.

(3) Domeniul de aplicare al prezentei 
decizii-cadru este de a stabili norme 
comune pentru recunoașterea și/sau 
executarea într-un stat membru (statul 
membru de executare) a deciziilor judiciare 
pronunțate într-un alt stat membru (statul 
membru emitent) în urma unor proceduri la 
care nu a fost prezentă persoana în cauză, 
în conformitate cu dispozițiile articolului 5 
alineatul (1) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, ale articolului 7 alineatul (2) 
litera (g) din Decizia-cadru 2005/214/JAI, 
ale articolului 8 alineatul (2) litera (e) din 
Decizia-cadru 2006/783/JAI, ale articolului 
9 alineatul (1) litera (f) din Decizia-cadru 
2008/…/JAI și ale articolului 9 alineatul 
(1) litera (f) din Decizia-cadru 
2008/…/JAI.

Or. en

Justificare

The fifth legislative act on probation should be added as it is also dealing with decisions 
rendered in absentia. The exact number of the relevant Article shall be added when the 
lawyers-linguists will finalise the Probation text in the Council.

Amendamentul 6

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Articolul 1 – alineatul 4
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Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(4) În înțelesul prezentei decizii-cadru, 
„decizie pronunțată în absență” înseamnă o 
pedeapsă sau o măsură de siguranță 
privativă de libertate, în cazul în care 
persoana în cauză nu a fost prezentă în 
timpul procedurilor care au dus la 
pronunțarea deciziei respective.

(4) În înțelesul prezentei decizii-cadru, 
„decizie pronunțată în absență” înseamnă o 
pedeapsă sau o măsură de siguranță 
privativă de libertate, în cazul în care 
persoana în cauză nu a fost prezentă la 
procesul care a dus la pronunțarea deciziei 
respective.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 7

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI
Articolul 4a – partea introductivă

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

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

Autoritatea judiciară de executare poate 
refuza, de asemenea, executarea 
mandatului european de arestare emis în 
scopul executării unei pedepse sau a unei 
măsuri de siguranță privative de libertate, 
în cazul în care decizia a fost pronunțată în 
absență, cu excepția cazului în care 
mandatul european de arestare precizează 
că persoana, în conformitate cu legislația 
națională a statului membru emitent:
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Or. en

Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.

Amendamentul 8

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Articolul 4a – litera a 

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

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

(a) a fost citată personal sau a primit în 
mod efectiv, în timp util, informația 
referitoare la data și locul prevăzute pentru 
procesul care a dus la decizia pronunțată în 
absență și informată cu privire la faptul că 
o astfel de decizie poate fi pronunțată în 
cazul în care persoana în cauză nu se 
prezintă la proces; sau

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 9

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Articolul 4a – litera aa (nouă)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(aa) având cunoștință de procesul care 
urmează să aibă loc, a acordat o 
împuternicire unui consilier juridic care a 
fost ales, desemnat și remunerat de către 
persoana în cauză sau care a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, și a fost reprezentată de 
consilierul menționat în timpul 
procesului; sau

Or. en

Justificare

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 
took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.
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Amendamentul 10

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Articolul 4a – litera b

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(b) după ce i s-a comunicat decizia 
pronunțată în absență și după ce a fost 
informată în mod expres cu privire la 
dreptul la o nouă procedură de judecată și 
de a fi prezentă la respectivul proces:

(b) după ce i s-a comunicat decizia 
pronunțată în absență și după ce a fost 
informată în mod expres cu privire la 
dreptul la o nouă procedură de judecată sau 
la recurs și de a participa la respectivul 
proces:

 dacă acest amendament este adoptat, el 
se aplică întregului text (de fiecare dată 
când se face referire la o nouă procedură 
de judecată se va adăuga „sau recurs”)

Or. en

Justificare

It is important to emphasize that a person should have a right to a new hearing of his/her case 
according to national law. If there is no `retrial` in a national legal system, the new hearing 
could take form of an appeal.

Amendamentul 11

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Articolul 4a – litera b – punctul ii
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Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(ii) nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil, care era de 
cel puțin [...]¹ zile;

(ii) nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil;

¹ De stabilit termenul.

Or. en

Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Amendamentul 12

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Articolul 4a – litera c – punctul i

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(i) i se va înmâna cel târziu în cea de-a 
cincea zi după predare și va fi informată în 
mod expres cu privire la dreptul de a 
solicita o nouă procedură de judecată și de 
a fi prezentă la respectivul proces;

(i) i se va înmâna personal imediat după 
predare și va fi informată în mod expres cu 
privire la dreptul de a solicita o nouă 
procedură de judecată și de a participa la 
respectivul proces;

Or. en

Justificare

There is a big disparity of criminal procedural law within the EU. Therefore, it is not 
functional to insert a specific timeframe which could cause practical problems afterwards at 
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national level when implementing this Framework Decision. However, it should be 
emphasized that a person should be served as soon as possible according to national law.

Amendamentul 13

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 2
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Articolul 4a – litera c – punctul ii

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(ii) va avea cel puțin [...]¹ zile pentru a 
solicita o nouă procedură de judecată.

(ii) va avea dreptul de a solicita o nouă 
procedură de judecată în termenul 
aplicabil.

¹ De stabilit termenul.

Or. en

Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Amendamentul 14

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Anexă – caseta d – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

2.1 persoana a fost citată personal sau 
înștiințată, prin intermediul unui 

2.1. persoana a fost citată personal sau, în 
conformitate cu legislația națională a 
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reprezentant autorizat, în timp util și în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru emitent, în legătură cu
data și locul prevăzute pentru audierea
care a dus la decizia pronunțată în absență 
și informată cu privire la faptul că o astfel 
de decizie poate fi pronunțată în cazul în 
care persoana în cauză nu se prezintă la 
proces

statului membru emitent, a primit prin 
alte mijloace, în mod efectiv și în timp util,
informația referitoare la data și locul 
prevăzute pentru procesul care a dus la 
decizia pronunțată în absență și informată 
cu privire la faptul că o astfel de decizie 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la proces

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 15

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Anexă – caseta d – subpunctul 2.1a (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

2.1a. persoana, având cunoștință de 
procesul care urmează să aibă loc, a 
acordat o împuternicire unui consilier 
juridic care a fost ales, desemnat și 
remunerat de către persoana în cauză sau 
care a fost desemnat și remunerat de către 
stat, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă în ceea ce privește 
dreptul la apărare, și a fost reprezentată 
de consilierul menționat în timpul 
procesului; 

A se furniza informații cu privire la 
modul în care această condiție a fost 
îndeplinită:
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………………………………

Or. en

Justificare

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 4a, paragraph 1, point (aa) (new) of 
EAW instrument.

Amendamentul 16

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 2 – punctul 4
Decizia-cadru 2002/584/JAI 
Anexă – caseta d – subpunctul 2.3.2 – liniuța 1

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

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

– persoanei în cauză i se va comunica 
personal decizia pronunțată în absență 
imediat după predare; și

Or. en

Justificare

The Framework Decision does not have the aim to harmonise procedural aspects, such as 
deadlines for the serving of the decision rendered in absentia, hence the proposal above 
presented.

Amendamentul 17

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 1
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Articolul 1 – litera e
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Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(e) Prin „decizie pronunțată în absență” se 
înțelege o decizie astfel cum e definită la 
litera (a), în cazul în care persoana în cauză 
nu a fost prezentă în timpul procedurilor
care au dus la pronunțarea deciziei 
respective.

(e) Prin „decizie pronunțată în absență” se 
înțelege o decizie astfel cum e definită la 
litera (a), în cazul în care persoana în cauză 
nu a fost prezentă în timpul procesului care 
a dus la pronunțarea deciziei respective.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 18

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b 
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – partea introductivă

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(i) în conformitate cu certificatul prevăzut 
la articolul 4, decizia a fost pronunțată în 
absență, cu excepția cazurilor în care 
certificatul precizează că persoana în 
cauză:

(i) în conformitate cu certificatul prevăzut 
la articolul 4, decizia a fost pronunțată în 
absență, cu excepția cazurilor în care 
certificatul precizează că persoan6a în 
cauză, în conformitate cu legislația 
națională a statului membru emitent:

Or. en
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Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.

Amendamentul 19

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – punctul i 

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

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

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

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 20

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – punctul ia (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(ia) având cunoștință de procesul care 
urmează să aibă loc, a acordat o 
împuternicire unui consilier juridic care a 
fost ales, desemnat și remunerat de către 
persoana în cauză sau care a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, și a fost reprezentată de 
consilierul menționat în timpul 
procesului; sau

Or. en

Justificare

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 
took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.

Amendamentul 21

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
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Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – punctul ii

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(ii) a declarat în mod expres unei 
autorități competente că nu contestă 
decizia; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 22

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – punctul iii – partea introductivă

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(iii) după ce i s-a comunicat decizia 
pronunțată în absență și după ce a fost 
informată cu privire la dreptul la o nouă 
procedură de judecată și de a fi prezentă la 
respectivul proces:

(iii) după ce i s-a comunicat decizia 
pronunțată în absență și după ce a fost 
informată în mod expres cu privire la 
dreptul la o nouă procedură de judecată și 
de a participa la respectivul proces:

Or. en

Justificare

To ensure consistency for all instruments dealing with decisions rendered in absentia. For 
EAW it is included `expressly`, therefore it should be for all other instruments as well.



PR\714304RO.doc 23/40 PE404.491v01-00

RO

Amendamentul 23

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 2 – litera b
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Articolul 7 – alineatul 2 – litera i – punctul iii – liniuța 2

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

- nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil, care era de 
cel puțin [...]¹ zile.

- nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil.

¹ De stabilit termenul.

Or. en

Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Amendamentul 24

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 3 – punctul 3
Decizia-cadru 2005/214/JAI 
Anexă – caseta h – punctul 3 – subpunctul 2.1a (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

2.1a. persoana, având cunoștință de 
procesul care urmează să aibă loc, a 
acordat o împuternicire unui consilier 
juridic care a fost ales, desemnat și 
remunerat de către persoana în cauză sau 
care a fost desemnat și remunerat de către 
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stat, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă în ceea ce privește 
dreptul la apărare, și a fost reprezentată 
de consilierul menționat în timpul 
procesului;

A se furniza informații cu privire la 
modul în care această condiție a fost 
îndeplinită:
………………………………

Or. en

Justificare

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 7, paragraph 2, point (i), subpoint (i) 
a (new) of Financial penalties instrument.

Amendamentul 25

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 4 – punctul 1
Decizia-cadru 2006/783/JAI 
Articolul 2 – litera i

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(i) Prin „decizie pronunțată în absență” se 
înțelege o hotărâre de confiscare, astfel 
cum este definită la litera (c), în cazul în 
care persoana în cauză nu a fost prezentă în 
timpul procedurilor care au dus la 
pronunțarea deciziei respective.

(i) Prin „decizie pronunțată în absență” se 
înțelege o hotărâre de confiscare, astfel 
cum este definită la litera (c), în cazul în 
care persoana în cauză nu a fost prezentă la 
procesul care a dus la pronunțarea deciziei 
respective.

Or. en

Justificare

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.
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Amendamentul 26

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Decizia-cadru 2006/783/JAI 
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – partea introductivă

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

(e) în conformitate cu certificatul prevăzut 
la articolul 4 alineatul (2), decizia a fost 
pronunțată în absență, cu excepția cazurilor 
în care certificatul precizează că persoana 
în cauză:

(e) în conformitate cu certificatul prevăzut 
la articolul 4 alineatul (2), decizia a fost 
pronunțată în absență, cu excepția cazurilor 
în care certificatul precizează că persoana 
în cauză, în conformitate cu legislația 
națională a statului membru emitent:

Or. en

Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.

Amendamentul 27

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Decizia-cadru 2006/783/JAI
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul i

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

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

alte mijloace, în mod efectiv și în timp util, 
informația referitoare la data și locul 
prevăzute pentru procesul care a dus la 
decizia pronunțată în absență și informată 
cu privire la faptul că o astfel de decizie
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la proces; 
sau

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 28

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania – act de 
modificare
Articolul 4 – punctul 2
Decizia-cadru 2006/783/JAI 
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul ia (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(ia) având cunoștință de procesul care 
urmează să aibă loc, a acordat o 
împuternicire unui consilier juridic care a 



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

RO

fost ales, desemnat și remunerat de către 
persoana în cauză sau care a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, și a fost reprezentată de 
consilierul menționat în timpul 
procesului; sau

Or. en

Justificare

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 
took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.

Amendamentul 29

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Decizia-cadru 2006/783/JAI 
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e – punctul ii – liniuța 2

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

- nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil, care era de 
cel puțin [...]¹ zile.

- nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil.

¹ De stabilit termenul.

Or. en
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Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Amendamentul 30

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Decizia-cadru 2006/783/JAI 
Anexă – caseta j – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

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

(2.1) persoana a fost citată personal sau, în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru emitent, a primit prin 
alte mijloace, în mod efectiv și în timp util,
informația referitoare la data și locul 
prevăzute pentru procesul care a dus la 
decizia pronunțată în absență și informată 
cu privire la faptul că o astfel de decizie 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la proces

Or. en

Amendamentul 31

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Decizia-cadru 2006/783/JAI 
Anexă – caseta j – subpunctul 2.1a (nou)
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Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

2.1a. persoana, având cunoștință de 
procesul care urmează să aibă loc, a 
acordat o împuternicire unui consilier 
juridic care a fost ales, desemnat și 
remunerat de către persoana în cauză sau 
care a fost desemnat și remunerat de către 
stat, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă în ceea ce privește 
dreptul la apărare, și a fost reprezentată 
de consilierul menționat în timpul 
procesului;

A se furniza informații cu privire la 
modul în care această condiție a fost 
îndeplinită:
………………………………

Or. en

Justificare

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 8, paragraph 2, point (e), subpoint 
(i) (new) of the Confiscation orders instrument.

Amendamentul 32

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5 – punctul 1
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Articolul 1 – litera e

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

(e) Prin „decizie pronunțată în absență” se (e) Prin „decizie pronunțată în absență” se 
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înțelege o hotărâre judecătorească, astfel 
cum este definită la litera (a), în cazul în 
care persoana în cauză nu a fost prezentă în 
timpul procedurilor care au dus la 
pronunțarea deciziei respective.

înțelege o hotărâre judecătorească, astfel 
cum este definită la litera (a), în cazul în 
care persoana în cauză nu a fost prezentă la 
procesul care a dus la pronunțarea deciziei 
respective.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 33

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5 – punctul 2
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f – partea introductivă

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.



PR\714304RO.doc 31/40 PE404.491v01-00

RO

Amendamentul 34

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5 – punctul 2
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f – punctul i

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

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

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

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 35

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
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Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5 – punctul 2
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f – punctul ia (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

(ia) având cunoștință de procesul care 
urmează să aibă loc, a acordat o 
împuternicire unui consilier juridic care a 
fost ales, desemnat și remunerat de către 
persoana în cauză sau care a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, și a fost reprezentată de 
consilierul menționat în timpul 
procesului; sau

Or. en

Justificare

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 
took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.

Amendamentul 36

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5 – punctul 2
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Articolul 9 – alineatul 1 – litera f – punctul ii – liniuța 2
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Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

- nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil, care era de 
cel puțin [...]¹ zile.

- nu a solicitat o nouă procedură de 
judecată în termenul aplicabil.

¹ De stabilit termenul.

Or. en

Justificare

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Amendamentul 37

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5 – punctul 3
Decizia-cadru 2002/…/JAI
Anexă – caseta k – punctul 1 – subpunctul b.1 – paragraful 1

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă,
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania

Amendament

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

b.1 persoana a fost citată personal sau, în 
conformitate cu legislația națională a 
statului emitent, a primit prin alte 
mijloace, în mod efectiv și în timp util,
informația referitoare la data și locul 
prevăzute pentru procesul care a dus la 
decizia pronunțată în absență și informată 
cu privire la faptul că o astfel de decizie 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la proces

Or. en
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Amendamentul 38

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5 – punctul 3
Decizia-cadru 2008/…/JAI
Anexă – caseta k – punctul 1 – subpunctul b.1a (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

b.1a. persoana, având cunoștință de 
procesul care urmează să aibă loc, a 
acordat o împuternicire unui consilier 
juridic care a fost ales, desemnat și 
remunerat de către persoana în cauză sau 
care a fost desemnat și remunerat de către 
stat, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă în ceea ce privește 
dreptul la apărare, și a fost reprezentată 
de consilierul menționat în timpul 
procesului;

A se furniza informații cu privire la 
modul în care această condiție a fost 
îndeplinită:
………………………………

Or. en

Justificare

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 9(1) point (f), subpoint (ia) (new) of 
Custodial sentences instrument.
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Amendamentul 39

Inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, 
Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania - act de modificare
Articolul 5a (nou)

Text propus de Republica Slovenia, 
Republica Franceză, Republica Cehă, 
Regatul Suediei, Republica Slovacă, 
Regatul Unit și Republica Federală 

Germania 

Amendament

Articolul 5a
Amendamente la Decizia-cadru 

2008/.../JAI1

Decizia-cadru 2008/…/JAI se modifică 
după cum urmează:
(1) La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă:
(h) Prin „decizie pronunțată în absență” 
se înțelege o hotărâre judecătorească în 
sensul literei (a), în cazul în care 
persoana în cauză nu a fost prezentă în 
timpul procesului care a dus la 
pronunțarea deciziei respective.”
(2) la articolul 9 alineatul (1)2, litera (h) 
se înlocuiește cu următorul text: 
(h) în conformitate cu certificatul 
prevăzut la articolul 6 a, persoana în 
cauză nu a fost prezentă la procesul care 
a dus la decizia pronunțată, cu excepția 
cazurilor în care certificatul precizează că 
persoana în cauză, în conformitate cu 
legislația națională a statului membru 
emitent:  
(i) a fost citată personal sau a primit prin 
alte mijloace, în mod efectiv și în timp 
util, informația referitoare la data și locul 
prevăzute pentru procesul care a dus la 
decizia pronunțată în absență și informată 
cu privire la faptul că o astfel de decizie 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la 
proces; sau
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(ii) având cunoștință de procesul care 
urmează să aibă loc, a acordat o 
împuternicire unui consilier juridic care a 
fost ales, desemnat și remunerat de către 
persoana în cauză sau care a fost 
desemnat și remunerat de către stat, în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă în ceea ce privește dreptul la 
apărare, și a fost reprezentată de 
consilierul menționat în timpul 
procesului; sau
(iii) după ce i s-a comunicat decizia și a 
fost informată în mod expres cu privire la 
dreptul la o nouă procedură de judecată 
cauzei și de a fi prezentă la respectivul 
proces: 
- persoana a declarat în mod expres că nu 

contestă decizia; 
sau
- nu a solicitat rejudecarea cauzei în 
termenul aplicabil.
(3) În caseta (i) din anexa I („certificat”), 
punctul (1) se înlocuiește cu următorul 
text:
1. Specificați dacă decizia a fost 
pronunțată în absență:
1.  � Nu, nu a fost.
2. � Da, a fost. Dacă răspunsul este „da”, 
vă rugăm să confirmați următoarele:
2.1. persoana a fost citată personal sau, în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru emitent, a primit prin 
alte mijloace, în mod efectiv și în timp 
util, informația referitoare la data și locul 
prevăzute pentru procesul care a dus la 
decizia pronunțată în absență și informată 
cu privire la faptul că o astfel de decizie 
poate fi pronunțată în cazul în care 
persoana în cauză nu se prezintă la 
proces.
Data și locul la care persoana a fost citată 
sau informată în alt mod:
……………………………………………
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A se descrie modul în care a fost 
informată persoana:
……………………………………………
SAU
2.2. persoana, având cunoștință de 
procesul care urmează să aibă loc, a 
acordat o împuternicire unui consilier 
juridic care a fost ales, desemnat și 
remunerat de către persoana în cauză sau 
care a fost desemnat și remunerat de către 
stat, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă în ceea ce privește 
dreptul la apărare, și a fost reprezentată 
de consilierul menționat în timpul 
procesului;
A se furniza informații cu privire la 
modul în care această condiție a fost 
îndeplinită:
……………………………………………
SAU
2.3. după ce i s-a comunicat decizia 
pronunțată in absență, persoana în cauză 
a indicat în mod expres că nu contestă 
decizia pronunțată în absență.
Descrieți momentul și modul în care 
persoana în cauză a indicat în mod expres 
că nu contestă decizia pronunțată în 
absență
…………………………………………
SAU
2.4. persoanei în cauză i s-a comunicat 
decizia pronunțată în absență la data de 
….. (ziua/luna/anul) și a avut dreptul la o 
nouă procedură de judecată în statul 
emitent în următoarele condiții:
- persoana în cauză a fost informată în 
mod expres cu privire la dreptul la o nouă 
procedură de judecată și de a fi prezentă 
la respectivul proces; precum și 
- după ce a fost informată cu privire la 
dreptul sus-menționat, persoana în cauză 
a avut la dispoziție … zile pentru a solicita 



PE404.491v01-00 38/40 PR\714304RO.doc

RO

o nouă procedură de judecată și nu a 
făcut această solicitare în termenul 
prevăzut
________________________________
1 Numărul instrumentului va fi inserat 
îndată ce acesta va fi adoptat de Consiliu.
2 Numărul articolului va fi inserat îndată 
ce acesta va fi adoptat de Consiliu.

Or. en

Justificare

This new Article on the Framework Decision on "probation" has been inserted in order to 
include that instrument into the scope of this Framework Decision. The following 
amendments are put in line with the text of the proposal for other 4 instruments relating to 
decisions rendered in absentia.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The right to the trial is a fundamental right provided in the United Nation's International 
Covenant on Civil and Political Rights. However, this right is not absolute. Under certain 
conditions decisions could be rendered following a trial at which a person concerned did not 
appeared personally, so-called, judgments in absentia. 

In application of the principle of mutual recognition, a judicial authority in one Member State 
shall enforce a decision issued by a judicial authority in another Member State. However, 
some exceptions exist and one of them is a situation when a judgment is rendered in absentia. 

Currently there are several EU instruments (adopted or waiting adoption at the Council) 
which deal with the issue of judgments in absentia.  However, they deal with this question 
differently and that is an obstacle for a mutual recognition of those judgments. This leads to a 
non-coherent system at EU level which is characterized by (unwanted) judicial uncertainty. 
To redress this situation, 7 Member States have come with a proposal to align the criteria for 
applying the grounds for non-recognition related to decisions rendered in absentia in the 
following four instruments:

1) Framework Decision 2002/584/JHA on the European arrest warrant and the surrender 
procedures between Member States,

2) Framework Decision 2005/214/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to financial penalties,

3) Framework Decision 2006/783/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to confiscation orders;

4) Framework Decision 2008/…/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures 
involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union.

The rapporteur considers that there is a need to include also the fifth instrument in the scope 
of the proposal, namely, Framework Decision 2008/…/JHA on the recognition and 
supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences.

This alignment would result in more clear rules in respect to legal clarity and would facilitate 
judicial cooperation. Moreover, the proposal increases the protection of fundamental 
procedural rights, such as, the right to the defence and the right to the trial. 

Despite the fact that the proposal aims at the alignment of grounds for non-recognition of 
judgments rendered in absentia, the objective of the proposal is not to harmonize the 
concepts, but rather to deal with the question of the different regimes horizontally. The 
proposal defines effects of judicial cooperation or common approach to situations when there 
is a judgment rendered in absentia. 
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Main points of the proposal

1. Summoning of a person concerned

The proposal emphasizes the importance of the adequate way of summoning a person. It is 
crucial that a person concerned is informed in due time about the date and place of his/her 
trial. Only if those requirements are met, a decision rendered in absentia could be recognised 
and executed. In this way, it is ensured that the right to the trial is observed. 

However, according to the rapporteur, it is important to take into account diversity of legal 
systems of Member States as they have their own specific forms of summoning a person. 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 courts.

2. Taking more account of a right to a retrial 

The proposal emphasises the role of a retrial in safeguarding the appropriate observance of the 
right to a trial. If a person concerned was not present at the trial which led to a decision 
rendered in absentia, an executing Member State could execute such decision in a case if, 
inter alia, there is an appropriate right to a retrial in the issuing State. However, there is no 
`retrial` in all Member States. According to the rapporteur, it should be clarified in the 
proposal that in those situations the new hearing could take form of an appeal (which should 
be explicitly mentioned in the text of the proposal). 

3. Right to be represented by a legal counsellor

This is the right of a person concerned to decide to be represented by a legal counsellor. In 
those situations, if a legal counsellor represented a person at the trial based on a mandate of 
that person, the recognition and execution of such a decision should not be refused. However, 
according to the rapporteur, it should be clearly emphasised that the right to be represented by 
a legal counsellor includes counsellors appointed and paid by a State.
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