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Amendement 55
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Overweging 1

Tekst van het initiatief Amendement

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht te handhaven en te ontwikkelen.

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid te handhaven en te 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
Europees Handvest van de grondrechten 
en de grondwettelijke beginselen van de 
afzonderlijke lidstaten.

Or. it

Amendement 56
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(1 bis) Het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
(EVRM) en de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens (EHRM) hebben in Europa 
bijgedragen aan de definitie en verhoging
van de mensenrechtennormen, waaronder 
het recht op een eerlijk proces. In de 
Verdragen en het Handvest wordt een 
bijzondere rol toegekend aan het 
mechanisme van het Verdrag, zoals 
vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, waarin de 
EU het voornemen te kennen geeft tot het 
Verdrag toe te treden en waarmee de 
grondrechten van het Verdrag worden 
gedefinieerd als algemene beginselen van 
het recht van de Unie, en als verankerd in 
artikel 52 van het Handvest, waarin wordt 
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gewaarborgd dat die rechten in Handvest 
en Verdrag op harmonieuze wijze worden 
geïnterpreteerd.

Or. en

Amendement 57
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 2

Tekst van het initiatief Amendement

(2) Volgens artikel 82, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie berust de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de Unie op 
het beginsel van de wederzijdse erkenning 
van rechterlijke uitspraken en beslissingen, 
dat sinds de Europese Raad van Tampere 
op 15 en 16 oktober 1999 algemeen 
beschouwd wordt als een hoeksteen van de 
samenwerking in strafzaken in de Unie.

(2) Volgens artikel 82, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie berust de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de Unie op 
het beginsel van de wederzijdse erkenning 
van rechterlijke uitspraken en beslissingen, 
dat sinds de Europese Raad van Tampere 
op 15 en 16 oktober 1999 algemeen 
beschouwd wordt als een hoeksteen van de 
samenwerking in strafzaken in de Unie.
Het beginsel van wederzijdse erkenning, 
waarvan de positieve effecten en centrale 
rol niet ter discussie staan, wordt 
toegepast in rechtsgebieden die niet 
geharmoniseerd zijn en waar 
verschillende rechtstradities en systemen 
op het gebied van strafprocedures 
bestaan, en kan derhalve leiden tot 
juridische onregelmatigheden die nadelig 
kunnen uitwerken voor de rechten van de 
verdachten, zoals gebleken is uit 
ervaringen met de toepassing van het 
Europees aanhoudingsbevel. Er dienen 
maatregelen te worden ingevoerd die het 
mogelijk maken dat een nationale 
rechtbank krachtig kan interveniëren in 
gevallen waarin dergelijke 
onregelmatigheden zich voordoen. 
Bovendien dienen bij elke toepassing van 
het beginsel van wederzijdse erkenning 
tevens de grondrechten te worden 
gewaarborgd die zijn vastgelegd in het
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Handvest en in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens.

Or. en

Amendement 58
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Overweging 2

Tekst van het initiatief Amendement

(2) Volgens artikel 82, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie berust de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de Unie op 
het beginsel van de wederzijdse erkenning 
van rechterlijke uitspraken en beslissingen, 
dat sinds de Europese Raad van Tampere 
op 15 en 16 oktober 1999 algemeen 
beschouwd wordt als een hoeksteen van de 
samenwerking in strafzaken in de Unie.

(2) Volgens artikel 82, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie berust de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de Unie op 
het beginsel van de wederzijdse erkenning 
van rechterlijke uitspraken en beslissingen, 
dat sinds de Europese Raad van Tampere 
op 15 en 16 oktober 1999 algemeen 
beschouwd wordt als een hoeksteen van de 
samenwerking in strafzaken in de Unie, 
afgestemd op het Europees Handvest van 
de grondrechten en de grondwettelijke 
beginselen van de afzonderlijke bij het 
EOB betrokken lidstaten.

Or. it

Amendement 59
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(2 bis) De tenuitvoerleggingsstaat kan het 
EOB niet weigeren op basis van 
verschillen tussen de gewone nationale 
wetgeving en de wetgeving van de lidstaat 
die het bevel uitvaardigt, maar enkel in 
geval van tegenstellingen tussen het EOB 



PE480.869v01-00 6/85 AM\891612NL.doc

NL

en het Europees Handvest van de 
grondrechten en de grondwettelijke 
beginselen van de tenuitvoerleggingsstaat.

Or. it

Amendement 60
Kinga Göncz

Ontwerprichtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(2 bis) Justitiële samenwerking stoelt op 
wederzijds vertrouwen in de 
respectievelijke rechtsstelsels, dat alleen 
kan bestaan wanneer in alle lidstaten 
sprake is van een goed functionerend, 
onafhankelijk en onpartijdig systeem dat 
is gevrijwaard van politieke inmenging.

Or. en

Amendement 61
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(2 bis) Er bestaan grote verschillen tussen 
de lidstaten op constitutioneel en juridisch 
gebied, met name wat betreft de rol van 
het openbaar ministerie en wat betreft de 
toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal 
waarmee in het kader van het EOB 
verplicht rekening dient te worden 
gehouden. Dientengevolge mag een EOB 
niet in strijd zijn met dergelijke 
verschillen door lagere eisen te stellen 
dan in de tenuitvoerleggingsstaten 
verplicht is, en het feit dat de 
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grondrechten of nationale grondwettelijke 
beginselen van de betrokken lidstaten 
zouden kunnen worden geschonden, kan 
een aanvullende weigeringsgrond 
vormen.

Or. en

Amendement 62
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 12

Tekst van het initiatief Amendement

(12) Met het oog op de doeltreffendheid 
van de justitiële samenwerking in 
strafzaken dienen de mogelijkheid om te 
weigeren het EOB te erkennen of ten 
uitvoer te leggen, alsmede de redenen om 
de tenuitvoerlegging uit te stellen, te 
worden beperkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 63
Anna Hedh

Ontwerprichtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(12 bis) Het moet mogelijk zijn een EOB
te weigeren indien de erkenning of 
uitvoering ervan in de uitvoerende staat 
inbreuk op een immuniteit of voorrecht in 
die staat tot gevolg heeft. Aangezien er 
geen gemeenschappelijke definitie van 
immuniteiten of voorrechten in de 
Europese Unie bestaat, is de precieze 
definitie van deze begrippen een zaak van 
nationaal recht. De immuniteiten en 
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voorrechten kunnen mede beschermende 
maatregelen omvatten ten behoeve van 
medische en juridische beroepen. De 
begrippen mogen evenwel niet worden 
geïnterpreteerd op een wijze die strijdig is
met de verplichting om bepaalde 
weigeringsgronden uit te sluiten als 
bepaald in artikel 7 van het Protocol van 
2001 bij de Overeenkomst betreffende de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
tussen de lidstaten van de Europese Unie. 
Het kan ook gaan om bepalingen 
betreffende de persvrijheid en de vrijheid 
van meningsuiting in andere media 
hoewel deze niet noodzakelijk worden 
aangemerkt als voorrechten of 
immuniteiten.

Or. en

Amendement 64
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(13 bis) De persoonsgegevens die in het 
kader van de uitvoering van deze richtlijn 
worden verwerkt, worden beschermd 
conform de daarop van toepassing zijnde 
instrumenten, in het bijzonder de 
beginselen van het Verdrag van de Raad 
van Europa van 28 januari 1981 tot 
bescherming van personen met betrekking 
tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, alsmede op grond van 
de bijkomende bescherming die door deze 
richtlijn wordt geboden overeenkomstig 
artikel 23 van de Overeenkomst 
betreffende de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken tussen de lidstaten van de 
Europese Unie van 29 mei 2000.

Or. en
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Amendement 65
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(13 bis) De juridische middelen tegen een 
EOB waarover beschikt kan worden, 
dienen minimaal gelijk te zijn aan de 
middelen die in een binnenlandse zaak 
beschikbaar zijn tegen de desbetreffende 
onderzoeksmaatregel. De lidstaten dienen 
te waarborgen dat deze juridische 
middelen, in overeenstemming met hun 
nationale wetgeving, kunnen worden 
toegepast, en dienen alle betrokken 
partijen tijdig te informeren over de 
beroepsmogelijkheden en de toepassing 
daarvan. Indien de bezwaren tegen een 
EOB kenbaar worden gemaakt door een 
belanghebbende van de 
tenuitvoerleggingsstaat,, onderzoekt de 
tenuitvoerleggingsstaat of er redenen zijn 
om een EOB niet te erkennen, 
bijvoorbeeld vanwege gebrek aan 
evenredigheid of een inbreuk op de 
mensenrechten. In dat geval is het 
raadzaam deze informatie aan de 
uitvaardigende autoriteit toe te zenden en 
de belanghebbende dienovereenkomstig te 
informeren. Het recht op informatie en 
toegang tot de rechtbank van personen op 
wie een EOB van betrekking is, moet 
worden gewaarborgd. De rechten van de 
verdediging maken deel uit van het recht 
op een eerlijk proces (artikelen 47 en 48 
van het Handvest) gedurende alle fase 
van het proces.

Or. en
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Amendement 66
Anna Hedh

Ontwerprichtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(13 bis) De juridische middelen tegen een 
EOB waarover beschikt kan worden, 
dienen minimaal gelijk te zijn aan de 
middelen die in een binnenlandse zaak 
beschikbaar zijn tegen de desbetreffende 
onderzoeksmaatregel. De lidstaten dienen 
te waarborgen dat deze juridische 
middelen, in overeenstemming met hun 
nationale wetgeving, kunnen worden 
toegepast, en dienen alle betrokken 
partijen tijdig te informeren over de 
beroepsmogelijkheden en de toepassing 
daarvan. Indien de bezwaren tegen een 
EOB kenbaar worden gemaakt door een 
belanghebbende van de 
tenuitvoerleggingsstaat, in verband met 
redenen die verder voeren dan de 
uitvaardiging van een EOB impliceert, is 
het raadzaam deze informatie aan de 
uitvaardigende autoriteit toe te zenden en 
de belanghebbende dienovereenkomstig te 
informeren. Het recht op informatie en 
toegang tot de rechtbank van personen op 
wie een EOB van betrekking is, moet 
worden gewaarborgd. De rechten van de 
verdediging maken deel uit van het recht 
op een eerlijk proces (artikelen 47 en 48 
van het Handvest) gedurende alle fase 
van het proces.

Or. en

Amendement 67
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)
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Tekst van het initiatief Amendement

(13 bis) Teneinde de tenuitvoerlegging 
van EOB's mogelijk te maken in landen 
die niet over voldoende financiële en 
onderzoeksmiddelen beschikken, kunnen 
de kosten voor de tenuitvoerlegging van 
het EOB bij gebrek aan dergelijke 
middelen niet zoals normaal gezien door 
de tenuitvoerleggingsstaat, maar 
rechtstreeks door de lidstaat die het EOB 
uitvaardigt, gedragen worden. Deze 
lidstaten kunnen ook algemene of 
bijzondere overeenkomsten afsluiten om 
de gedragen kosten door middel van 
girorekeningen te vergoeden.

Or. it

Amendement 68
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 14

Tekst van het initiatief Amendement

(14) Het EOB voorziet in één enkele 
regeling voor bewijsverkrijging. Er zijn 
evenwel bijkomende voorschriften nodig 
voor bepaalde soorten 
onderzoeksmaatregelen die in het EOB 
moeten worden opgenomen, zoals de 
tijdelijke overbrenging van personen in 
hechtenis, verhoren via video- of 
teleconferentie, het verkrijgen van 
informatie betreffende bankrekeningen of 
bancaire verrichtingen of gecontroleerde 
afleveringen. Onderzoeksmaatregelen 
waarbij in real time, doorlopend en 
gedurende een bepaalde tijdspanne 
bewijsmateriaal wordt verzameld, vallen 
onder het EOB, maar de 
tenuitvoerleggende autoriteit moet voor 
deze maatregelen soepelheid worden 

(14) Het EOB voorziet in één enkele 
regeling voor bewijsverkrijging. Er zijn 
evenwel bijkomende voorschriften nodig 
voor bepaalde soorten 
onderzoeksmaatregelen die in het EOB 
moeten worden opgenomen, zoals de 
tijdelijke overbrenging van personen in 
hechtenis, verhoren via video- of 
teleconferentie, het verkrijgen van 
informatie betreffende bankrekeningen of 
bancaire verrichtingen. 
Onderzoeksmaatregelen waarbij in real 
time, doorlopend en gedurende een 
bepaalde tijdspanne bewijsmateriaal wordt 
verzameld, vallen onder het EOB, maar de 
tenuitvoerleggende autoriteit moet voor 
deze maatregelen soepelheid worden 
geboden, gezien de verschillen tussen de 
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geboden, gezien de verschillen tussen de 
nationale wetgevingen van de lidstaten.

nationale wetgevingen van de lidstaten.

Or. en

Amendement 69
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(14 bis) In deze richtlijn worden regels 
gegeven voor het uitvoeren van een 
onderzoeksmaatregel, in alle stadia van 
strafprocedures, inclusief het stadium van 
de rechtszaak, indien nodig met deelname 
van de betrokkene, met als doel 
bewijsmateriaal te verzamelen. Er kan 
bijvoorbeeld een EOB worden 
uitgevaardigd voor de tijdelijke 
overbrenging van de betrokkene naar de 
uitvaardigende staat met het oog op een 
hoorzitting per videoconferentie. Indien 
de betrokkene echter naar een andere 
lidstaat wordt overgebracht voor 
vervolging die inhoudt dat betrokkene 
voor de rechter wordt gebracht om te 
worden berecht, dient er een EAB te 
worden uitgevaardigd overeenkomstig 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad.

Or. en

Amendement 70
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 14 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(14 ter) De rechter moet, met het oog op 
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een proportionele toepassing van het 
Europees aanhoudingsbevel ter fine van 
vervolging, nagaan of het uitvaardigen 
van een EOB voor het horen van een 
verdachte of in staat van beschuldiging 
gestelde persoon per videoconferentie niet 
een doeltreffend alternatief zou kunnen 
zijn.

Or. en

Amendement 71
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 14 quater (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(14 quater) Er kan een EOB worden 
uitgevaardigd om bewijsmateriaal te 
verkrijgen over de rekeningen, ongeacht 
de aard van die rekeningen, bij een bank 
of een financiële instelling die geen bank 
is, van de persoon tegen wie een 
strafprocedure loopt. Deze ruime 
mogelijkheid geldt niet alleen met 
betrekking tot verdachten of in staat van 
beschuldiging gestelde personen, maar 
ook met betrekking tot eenieder ten 
aanzien van wie dergelijke inlichtingen 
door de bevoegde autoriteiten in de loop 
van een strafprocedure noodzakelijk 
worden geacht.

Or. en

Amendement 72
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 14 quinquies (nieuw)
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Tekst van het initiatief Amendement

(14 quinquies) Wanneer in deze richtlijn 
wordt verwezen naar financiële 
instellingen, dient deze term te worden
verstaan in de zin van de desbetreffende 
definitie in artikel 3 van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme1.
_______________
1PB L 309 van 25.11.2005, blz.15.

Or. en

Amendement 73
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 14 sexies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(14 sexies) In het geval van een EOB dat 
wordt uitgevaardigd voor het verkrijgen 
van de "bijzonderheden" betreffende een 
gespecificeerde bankrekening, dienen 
deze "bijzonderheden" op zijn minst de 
naam en het adres van de rekeninghouder
te omvatten, alsmede gegevens over 
volmachten voor die rekening en andere 
gegevens of documenten die de 
rekeninghouder bij het openen van de 
rekening heeft voorgelegd en die de bank 
nog heeft.

Or. en

Amendement 74
Cornelis de Jong
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Ontwerprichtlijn
Overweging 14 septies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(14 septies) Onder voorlopige maatregelen 
worden, gelet op het toepassingsgebied 
van de richtlijn, uitsluitend maatregelen 
met het oog op bewijsverkrijging verstaan. 
Hierbij moet erop worden gewezen dat de 
voorlopige maatregelen waarvan 
bewijsmateriaal, financiële activa 
daaronder begrepen, tijdens een 
strafprocedure het voorwerp kan 
uitmaken, kunnen strekken tot 
bewijsverkrijging, maar ook tot 
verbeurdverklaring. Men dient te beseffen 
dat het onderscheid, wat het doel van de 
maatregelen betreft, niet steeds duidelijk 
is, en dat dit doel in de loop van de 
procedure kan veranderen. Het is daarom 
met het oog op de verdere werkzaamheden 
van cruciaal belang dat de verschillende 
ter zake toepasselijke wetteksten naadloos 
op elkaar aansluiten. Om dezelfde reden 
is het de uitvaardigende autoriteit die zal 
oordelen of een element als 
bewijsmateriaal moet worden gebruikt en 
of daarvoor dus een EOB wordt 
uitgevaardigd.

Or. en

Amendement 75
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

(17 bis) De persoonsgegevens die in het 
kader van de uitvoering van deze richtlijn 
worden verwerkt, moeten worden 
beschermd overeenkomstig de bepalingen 
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van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van 27 
november 2008 over de bescherming van 
persoonsgegevens die worden verwerkt in 
het kader van de politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken1. De uit 
hoofde van het EOB verkregen bewijzen 
mogen uitsluitend worden gebruikt voor 
de preventie, het onderzoek, de opsporing 
of de vervolging van strafbare feiten of 
voor de tenuitvoerlegging van 
strafrechtelijke sancties en de uitoefening 
van het verweerrecht.
_______________
1PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60.

Or. en

Amendement 76
Kinga Göncz

Ontwerprichtlijn
Artikel 1 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. Deze richtlijn geldt onverminderd de 
verplichting tot eerbiediging van de 
grondrechten en de rechtsbeginselen, zoals 
die zijn neergelegd in artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, en 
laat alle verplichtingen die in dat verband 
op de rechterlijke autoriteiten rusten 
onverlet. Met deze richtlijn wordt van de 
lidstaten niet verlangd dat zij maatregelen 
nemen die in strijd zijn met hun 
grondwettelijke bepalingen betreffende de 
vrijheid van vereniging, de persvrijheid en 
de vrijheid van meningsuiting in andere 
media.

3. Deze richtlijn geldt onverminderd de 
verplichting tot eerbiediging van de 
grondrechten en de rechtsbeginselen, zoals 
die zijn neergelegd in artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 
alsmede het verweerrecht – met inbegrip 
van toegang tot een advocaat in alle fasen 
van de procedure –, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, zoals neergelegd 
in de artikelen 47 en 48 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie. De richtlijn laat alle verplichtingen 
die in dat verband op de rechterlijke 
autoriteiten rusten onverlet. Met deze 
richtlijn wordt van de lidstaten niet 
verlangd dat zij maatregelen nemen die in 
strijd zijn met hun grondwettelijke 
bepalingen betreffende de vrijheid van 
vereniging, de persvrijheid en de vrijheid 
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van meningsuiting in andere media.

Or. en

Amendement 77
Kinga Göncz

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt i

Tekst van het initiatief Amendement

i) een in de betrokken zaak bevoegde 
rechter, rechterlijke instantie, 
onderzoeksmagistraat of officier van 
justitie; of

i) een in de betrokken zaak bevoegde 
rechter, rechterlijke instantie, 
onderzoeksmagistraat of officier van 
justitie die in volkomen onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid optreedt; of

Or. en

Amendement 78
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt i

Tekst van het initiatief Amendement

i) een in de betrokken zaak bevoegde 
rechter, rechterlijke instantie, 
onderzoeksmagistraat of officier van 
justitie; of

i) een in de betrokken zaak bevoegde 
rechter, rechterlijke instantie, 
onderzoeksmagistraat of officier van 
justitie, of iedere andere rechterlijke 
autoriteit zoals aangeduid door de 
uitvaardigingsstaat, die in de specifieke 
zaak optreedt in de hoedanigheid van 
onderzoeksautoriteit in strafprocedures of 
een EOB uitvaardigt op verzoek van de 
vertegenwoordiger van de aangeklaagde 
tot het stellen van onderzoekshandelingen 
"à décharge", en die ingevolge de 
nationale wetgeving bevoegd is opdracht 
te geven tot bewijsvergaring in de 
betrokken zaak;
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Or. nl

Amendement 79
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Tekst van het initiatief Amendement

ii) iedere andere rechterlijke autoriteit 
zoals aangeduid door de 
uitvaardigingsstaat, die in de specifieke 
zaak optreedt in de hoedanigheid van 
onderzoeksautoriteit in strafprocedures, 
en die ingevolge de nationale wetgeving 
bevoegd is opdracht te geven tot 
bewijsvergaring in de betrokken zaak;

Schrappen

Or. nl

Amendement 80
Anna Hedh

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Tekst van het initiatief Amendement

ii) iedere andere rechterlijke autoriteit 
zoals aangeduid door de 
uitvaardigingsstaat, die in de specifieke 
zaak optreedt in de hoedanigheid van 
onderzoeksautoriteit in strafprocedures, en 
die ingevolge de nationale wetgeving 
bevoegd is opdracht te geven tot 
bewijsvergaring in de betrokken zaak;

ii) iedere andere bevoegde autoriteit zoals 
aangeduid door de uitvaardigingsstaat, die 
in de specifieke zaak optreedt in de 
hoedanigheid van onderzoeksautoriteit in 
strafprocedures, en die ingevolge de 
nationale wetgeving bevoegd is opdracht te 
geven tot bewijsvergaring in de betrokken 
zaak;

Or. en

Amendement 81
Sonia Alfano
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Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Tekst van het initiatief Amendement

ii) iedere andere rechterlijke autoriteit 
zoals aangeduid door de 
uitvaardigingsstaat, die in de specifieke 
zaak optreedt in de hoedanigheid van 
onderzoeksautoriteit in strafprocedures, en 
die ingevolge de nationale wetgeving 
bevoegd is opdracht te geven tot 
bewijsvergaring in de betrokken zaak; ·

ii) iedere andere bevoegde autoriteit zoals 
aangeduid door de uitvaardigingsstaat, die 
in de specifieke zaak optreedt in de 
hoedanigheid van onderzoeksautoriteit in 
strafprocedures, en die ingevolge de 
nationale wetgeving bevoegd is opdracht te 
geven tot bewijsvergaring in de betrokken 
zaak;

Or. it

Amendement 82
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) "tenuitvoerleggende autoriteit": de 
autoriteit die bevoegd is om een EOB in 
overeenstemming met deze richtlijn te 
erkennen of ten uitvoer te leggen. De 
tenuitvoerleggende autoriteit is een 
autoriteit die bevoegd is om in een 
vergelijkbare nationale zaak de in het 
EOB genoemde onderzoeksmaatregel te 
nemen.

b) "tenuitvoerleggende autoriteit": de 
autoriteit die bevoegd is om een EOB in 
overeenstemming met deze richtlijn te 
erkennen en zorg te dragen voor de 
tenuitvoerlegging ervan. 

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de tenuitvoerleggende autoriteit weliswaar de instantie is 
die het EOB erkent, maar niet de instantie die de maatregel ten uitvoer legt.

Amendement 83
Sonia Alfano
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Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) het aftappen en rechtstreeks 
doorgeleiden van telecommunicatie in de 
zin van artikel 18, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst; en

Schrappen

Or. it

Amendement 84
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) het aftappen en rechtstreeks 
doorgeleiden van telecommunicatie in de 
zin van artikel 18, lid 1, onder a), van de 
Overeenkomst; en

b) het aftappen van telecommunicatie als 
bedoeld in titel III van de Overeenkomst; 
en

Or. en

Amendement 85
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Tekst van het initiatief Amendement

c) het aftappen van telecommunicatie als 
bedoeld in artikel 18, lid 1, onder b), van 
de Overeenkomst, voor zover dit geschiedt 
in verband met de in artikel 18, lid 2, 
onder a) en c), en artikel 20 van die 
overeenkomst bedoelde situaties.

Schrappen

Or. it
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Amendement 86
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Tekst van het initiatief Amendement

c) het aftappen van telecommunicatie als 
bedoeld in artikel 18, lid 1, onder b), van 
de Overeenkomst, voor zover dit geschiedt 
in verband met de in artikel 18, lid 2, 
onder a) en c), en artikel 20 van die 
overeenkomst bedoelde situaties.

c) infiltratie als bedoeld in artikel 14 van 
de Overeenkomst;

Or. en

Amendement 87
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

c bis) gecontroleerde aflevering als 
bedoeld in artikel 12 van de 
Overeenkomst betreffende de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken tussen de 
lidstaten van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Het huidige toepassingsgebied van het EOB is zeer ruim en omvat allerlei soorten 
onderzoeksmaatregelen, ook zeer indringende en gevoelige. Gecontroleerde aflevering en 
infiltratie behoren echter niet onder het toepassingsgebied te vallen, zodat hier wordt 
voorgesteld deze beide onderzoeksmaatregelen te schrappen. Het aftappen van 
telecommunicatie maakt in het voorstel van de Raad geen deel uit van het toepassingsgebied;
hier wordt voorgesteld de andere twee onderzoeksmaatregelen te schrappen.
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Amendement 88
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

c bis) gecontroleerde aflevering als 
bedoeld in artikel 12 van de 
Overeenkomst betreffende de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken tussen de 
lidstaten van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 89
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

c ter) infiltratie als bedoeld in artikel 14 
van de Overeenkomst betreffende de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Het huidige toepassingsgebied van het EOB is zeer ruim en omvat allerlei soorten 
onderzoeksmaatregelen, ook zeer indringende en gevoelige. Gecontroleerde aflevering en 
infiltratie behoren echter niet onder het toepassingsgebied te vallen, zodat hier wordt 
voorgesteld deze beide onderzoeksmaatregelen te schrappen. Het aftappen van 
telecommunicatie maakt in het voorstel van de Raad geen deel uit van het toepassingsgebied; 
hier wordt voorgesteld de andere twee onderzoeksmaatregelen te schrappen.

Amendement 90
Stanimir Ilchev
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Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Tekst van het initiatief Amendement

Een EOB kan worden uitgevaardigd: Een EOB kan worden uitgevaardigd in 
verband met een reeds ingestelde 
strafprocedure die overeenkomstig het 
nationale recht van de uitvaardigingsstaat 
onder de bevoegdheid en/of jurisdictie van 
een strafrechter valt.

Or. en

Motivering

Het amendement moet verduidelijken dat de strafprocedure reeds is ingesteld. Er kunnen geen 
onderzoeksmaatregelen worden uitgevoerd zonder dat naar behoren een strafprocedure is 
ingesteld. Een strafprocedure wordt alleen ingesteld in het geval van een misdrijf, niet 
wanneer er sprake is van een minder zwaar vergrijp of een overtreding.

Amendement 91
Stanimir Ilchev

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) in verband met een strafprocedure die 
door een gerechtelijke autoriteit is 
ingesteld, of bij een dergelijke autoriteit 
kan worden ingesteld, wegens feiten die 
volgens het nationale recht van de 
uitvaardigingsstaat strafbaar zijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

De strafprocedure moet reeds zijn ingesteld. Er kunnen geen onderzoeksmaatregelen worden 
uitgevoerd zonder dat naar behoren een strafprocedure is ingesteld.

Amendement 92
Cornelis de Jong
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Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

a bis) op verzoek van de 
vertegenwoordiger van de verdachte of in 
detentie gehouden persoon om de door 
deze gevraagde onderzoekshandelingen 
"à décharge" te stellen;

Or. nl

Amendement 93
Stanimir Ilchev

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) in een procedure die door een 
bestuurlijke autoriteit is ingesteld 
vanwege feiten die volgens het nationale 
recht van de uitvaardigingsstaat strafbaar 
zijn wegens overtreding van de wet, mits 
tegen de beslissing beroep openstaat bij 
een met name in strafzaken bevoegde 
rechter;

Schrappen

Or. en

Motivering

De letters b), c) en d) worden geschrapt om de volgende redenen: 1) Zij zijn in strijd met de 
doelstelling van de richtlijn en stroken niet met de titel en de preambule ervan. 2) De richtlijn 
heeft betrekking op samenwerking in strafzaken, niet op administratieve kwesties, burgerlijke 
zaken, disciplinaire aangelegenheden of andere aspecten van samenwerking. De 
rechtsgrondslag van de richtlijn wordt gevormd door artikel 82, lid 1, onder a), van het 
VWEU, waar alleen sprake is van strafzaken. Politiële samenwerking en samenwerking in 
burgerlijke zaken worden in andere hoofdstukken van het VWEU geregeld. De procedures 
met betrekking tot verschillende soorten zaken – burgerlijke zaken, strafzaken, 
administratieve of fiscale zaken – mogen niet met elkaar worden verward. De 
onderzoeksmaatregelen in het kader van strafzaken mogen niet worden gebruikt in 
burgerlijke, administratieve of fiscale zaken. Dergelijke onderzoeksmaatregelen kunnen 
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gevolgen hebben op het vlak van mensenrechten, belangen van ondernemingen en legitieme 
belangen van de burgers en zijn derhalve alleen toelaatbaar in verband met zeer ernstige 
misdrijven. Andere vergrijpen zijn van ondergeschikt belang en moeten met behulp van 
andere maatregelen worden vervolgd. 3) De geschrapte tekst voorziet in de mogelijkheid dat 
de bedoelde onderzoeksmaatregelen worden ingesteld op grond van de verwachting dat de 
rechter een strafprocedure instelt. Het is niet aanvaardbaar dat dergelijke maatregelen 
worden toegepast op basis van een verwachting of waarschijnlijkheid. Hier bestaat het 
gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op grondrechten en dat legitieme belangen van 
ondernemingen en burgers worden geschaad.

Amendement 94
Stanimir Ilchev

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Tekst van het initiatief Amendement

c) in een procedure die door een 
rechterlijke autoriteit is ingesteld vanwege 
feiten die volgens het nationale recht van 
de uitvaardigingsstaat strafbaar zijn 
wegens overtreding van de wet, mits tegen 
de beslissing beroep openstaat bij een met 
name in strafzaken bevoegde rechter; en

Schrappen

Or. en

Motivering

De letters b), c) en d) worden geschrapt om de volgende redenen: 1) Zij zijn in strijd met de 
doelstelling van de richtlijn en stroken niet met de titel en de preambule ervan. 2) De richtlijn 
heeft betrekking op samenwerking in strafzaken, niet op administratieve kwesties, burgerlijke 
zaken, disciplinaire aangelegenheden of andere aspecten van samenwerking. De 
rechtsgrondslag van de richtlijn wordt gevormd door artikel 82, lid 1, onder a), van het 
VWEU, waar alleen sprake is van strafzaken. Politiële samenwerking en samenwerking in 
burgerlijke zaken worden in andere hoofdstukken van het VWEU geregeld. De procedures 
met betrekking tot verschillende soorten zaken – burgerlijke zaken, strafzaken, 
administratieve of fiscale zaken – mogen niet met elkaar worden verward. De 
onderzoeksmaatregelen in het kader van strafzaken mogen niet worden gebruikt in 
burgerlijke, administratieve of fiscale zaken. Dergelijke onderzoeksmaatregelen kunnen 
gevolgen hebben op het vlak van mensenrechten, belangen van ondernemingen en legitieme 
belangen van de burgers en zijn derhalve alleen toelaatbaar in verband met zeer ernstige 
misdrijven. Andere vergrijpen zijn van ondergeschikt belang en moeten met behulp van 
andere maatregelen worden vervolgd. 3) De geschrapte tekst voorziet in de mogelijkheid dat 
de bedoelde onderzoeksmaatregelen worden ingesteld op grond van de verwachting dat de 
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rechter een strafprocedure instelt. Het is niet aanvaardbaar dat dergelijke maatregelen 
worden toegepast op basis van een verwachting of waarschijnlijkheid. Hier bestaat het 
gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op grondrechten en dat legitieme belangen van 
ondernemingen en burgers worden geschaad.

Amendement 95
Stanimir Ilchev

Ontwerprichtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Tekst van het initiatief Amendement

d) in samenhang met de onder a), b) en c) 
bedoelde procedures die verband houden 
met een strafbaar feit of een 
wetsovertreding waarvoor in de 
uitvaardigingsstaat een rechtspersoon 
aansprakelijk gesteld of gestraft kan 
worden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wat betreft de schrapping van letter d): misdrijven worden begaan door personen, daarom 
moeten daarvoor natuurlijke personen ter verantwoording worden geroepen. Een 
rechtspersoon dient niet aansprakelijk te worden gesteld in het kader van het strafrecht en 
dient alleen in civielrechtelijk opzicht aansprakelijk te zijn. Een strafprocedure wordt alleen 
ingesteld in het geval van een misdrijf.

Amendement 96
Jan Philipp Albrecht

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Het EOB, dat in het formulier in bijlage 
A staat, wordt ingevuld en ondertekend 
door de uitvaardigende autoriteit, die 
tevens verklaart dat de inhoud juist is.

1. Het EOB wordt uitgevaardigd in de 
vorm van het formulier in bijlage 1 van 
deze richtlijn. Het bevat met name de 
volgende informatie:
a) de uitvaardigende autoriteit en/of de 
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validerende autoriteit;
a bis) het strafbare feit waarop het EOB 
betrekking heeft en de reden voor de 
uitvaardiging ervan;
a ter) de beschikbare noodzakelijke 
informatie betreffende de betrokken 
persoon of personen;
a quater) een beschrijving van het 
strafbare feit dat het voorwerp vormt van 
het onderzoek of de procedure en de 
toepasselijke strafrechtelijke bepalingen;
a quinquies) een beschrijving van de 
gevraagde onderzoeksmaatregel(en) en de 
te verkrijgen bewijzen.

Or. en

Amendement 97
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. Een Europees onderzoeksbevel 
wordt door de bevoegde autoriteit van de 
uitvaardigingsstaat vertaald in de officiële 
taal of een van de officiële talen van de 
tenuitvoerleggingsstaat.
Het in bijlage A bedoelde formulier wordt 
door de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat vertaald in de 
officiële taal of een van de officiële talen 
van de uitvaardigingsstaat.

Or. en

Amendement 98
Sarah Ludford
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Ontwerprichtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. Het overeenkomstig het formulier 
van bijlage A opgemaakte EOB wordt 
door de bevoegde autoriteit van de 
uitvaardigingsstaat in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 5, lid 2, 
vertaald in de officiële taal of een van de 
officiële talen van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

Or. en

Motivering

Deze formulering is overgenomen uit de regelgeving inzake het Europees beschermingsbevel, 
die uitvoerige bepalingen met betrekking tot vertalingen bevat.

Amendement 99
Jan Philipp Albrecht

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 5 bis
Geringe vergrijpen

Indien de tenuitvoerleggende autoriteit 
redenen heeft om aan te nemen dat:
a) de onderzoeksmaatregel betrekking 
heeft op een vergrijp dat zij als zeer gering 
beschouwt,
b) de eventuele straf die in de zaak in 
kwestie uiteindelijk zal worden opgelegd 
waarschijnlijk zeer laag zal zijn,
pleegt de tenuitvoerleggende autoriteit 
overleg met de uitvaardigende autoriteit 
over het belang van de uitvoering van de 
onderzoeksmaatregel in de betrokken 
zaak voor zover het EOB geen 
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desbetreffende toelichting bevat of 
wanneer de tenuitvoerleggende autoriteit 
na ontvangst van het EOB van oordeel is 
dat de tenuitvoerlegging van het EOB niet 
evenredig zou zijn met dit geringe 
vergrijp. Na dergelijk overleg te hebben 
gevoerd, kan de uitvaardigende autoriteit 
besluiten het EOB intrekken.

Or. en

Motivering

Met dit artikel wordt er toe bijgedragen dat het EOB op evenredige wijze wordt toegepast.
Onevenredig gebruik, zoals dat in het kader van het Europees aanhoudingsbevel voorkomt, 
dient te worden vermeden.

Amendement 100
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 5 bis
De uitvaardigende autoriteit beoordeelt 
per geval of aan deze voorwaarden is 
voldaan. Indien de tenuitvoerleggende 
autoriteit redenen heeft om aan te nemen 
dat de onderzoeksmaatregel:
a) niet evenredig is,
b) betrekking heeft op een vergrijp dat zij 
als zeer gering beschouwt,
pleegt de tenuitvoerleggende autoriteit 
overleg met de uitvaardigende autoriteit 
over het belang van de uitvoering van de 
onderzoeksmaatregel in de betrokken 
zaak voor zover het EOB geen 
desbetreffende toelichting bevat. Na 
dergelijk overleg te hebben gevoerd, kan 
de uitvaardigende autoriteit besluiten het 
EOB intrekken.
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Or. en

Motivering

De Raad en de rapporteur hebben artikel 5 bis ingevoegd. Dit amendement houdt verband 
met amendement 24 van de rapporteur, dat een soortgelijke strekking heeft, maar voert het 
concept van geringe vergrijpen in, dat andere implicaties kan hebben dan dat van 
evenredigheid.

Amendement 101
Nuno Melo

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 5 bis
Voorwaarden voor het uitvaardigen en 

toezenden van een EOB
1. Een EOB kan alleen worden 
uitgevaardigd wanneer de volgende 
voorwaarden naar het inzicht van de 
uitvaardigende autoriteit vervuld zijn:
a) het uitvaardigen van het EOB is 
noodzakelijk en evenredig voor de 
toepassing van de in artikel 4 bedoelde 
procedure;
b) de in het EOB voorgestelde 
maatregelen zouden in een vergelijkbare 
nationale zaak onder dezelfde 
voorwaarden worden verordend.
2. De uitvaardigende autoriteit beoordeelt 
per geval of aan deze voorwaarden is 
voldaan.
3. Het EOB, uitgevaardigd door een in 
artikel 2, punt a), onder ii), bedoelde 
autoriteit, wordt na toetsing aan de 
voorwaarden voor het uitvaardigen van 
een EOB op grond van deze richtlijn, 
indien nodig gevalideerd door een rechter, 
een rechterlijke instantie, een officier van 
justitie of een onderzoeksmagistraat 
voordat het aan de tenuitvoerleggende 
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autoriteit wordt toegezonden.

Or. en

Motivering

De richtlijn voorziet op systematische wijze in de mogelijkheid om het evenredigheidsvereiste 
waaraan de uitvaardigings- en de tenuitvoerleggingstaat zijn gehouden, te allen tijde op
grond van artikel 10 te toetsen.

Amendement 102
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 5 bis
1. Een EOB kan alleen worden 
uitgevaardigd wanneer de volgende 
voorwaarden naar het inzicht van de 
uitvaardigende autoriteit vervuld zijn:
a) het uitvaardigen van het EOB is 
noodzakelijk en evenredig voor de 
toepassing van de in artikel 4 bedoelde 
procedure;
b) de in het EOB voorgestelde 
maatregelen zouden in een vergelijkbare 
nationale zaak onder dezelfde 
voorwaarden worden verordend.
2. De uitvaardigende autoriteit beoordeelt 
per geval of aan deze voorwaarden is 
voldaan. In bijzondere gevallen beoordeelt 
de tenuitvoerleggingsstaat eveneens of 
aan deze voorwaarden is voldaan, indien 
er sterke aanwijzingen bestaan, op basis 
van overtuigend en objectief 
bewijsmateriaal, dat de maatregelen niet 
evenredig en duidelijk ongerechtvaardigd
zijn en niet mogen worden uitgevoerd in 
een nationale procedure van de 
uitvaardigingsstaat.
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3. Het EOB, uitgevaardigd door een in 
artikel 2, punt a), onder ii), bedoelde 
autoriteit, wordt na toetsing aan de 
voorwaarden voor het uitvaardigen van 
een EOB op grond van deze richtlijn, 
gevalideerd door een rechter, een 
rechterlijke instantie, een officier van 
justitie of een onderzoeksmagistraat 
voordat het aan de tenuitvoerleggende 
autoriteit wordt toegezonden.

Or. en

Amendement 103
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. Onverminderd artikel 2, onder b), kan 
iedere lidstaat één of, indien zijn rechtsorde 
daarin voorziet, meer centrale autoriteiten 
aanwijzen om de bevoegde rechterlijke 
autoriteiten bij te staan. Een lidstaat kan, 
indien zijn rechterlijke organisatie zulks 
vereist, één of meer centrale autoriteiten 
belasten met het administratief toezenden 
en in ontvangst nemen van het EOB en van 
de officiële correspondentie 
dienaangaande.

2. Onverminderd artikel 2, onder b), kan 
iedere lidstaat één of, indien zijn rechtsorde 
daarin voorziet, meer centrale autoriteiten 
aanwijzen om de bevoegde rechterlijke 
autoriteiten bij te staan. Een lidstaat kan, 
indien zijn rechterlijke organisatie zulks 
vereist, één of meer centrale autoriteiten 
belasten met het administratief toezenden 
en in ontvangst nemen van het EOB en van 
de officiële correspondentie 
dienaangaande. De leden van de centrale 
autoriteit in kwestie worden benoemd 
door organisaties die uit magistraten 
bestaan en die hen uit hun eigen 
magistratuur kiezen. Omdat dergelijke 
autoriteit geen onderzoeksbevoegdheden 
heeft, moet ze zich aan het principe van 
geheimhouding en het dwingende 
karakter van de strafvervolging houden 
waaraan de onderzoeksmagistraten 
normaal gezien onderworpen zijn bij 
uitoefening van hun eigen functie.

Or. it
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Amendement 104
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. Indien de uitvaardigende autoriteit zulks 
wenst, kan de toezending plaatsvinden via 
het beveiligde telecommunicatiesysteem 
van het Europees justitieel netwerk.

3. Indien de uitvaardigende autoriteit zulks 
wenst, kan de toezending plaatsvinden via 
het beveiligde telecommunicatiesysteem 
van het Europees justitieel netwerk of via 
Eurojust.

Or. it

Amendement 105
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – lid 4

Tekst van het initiatief Amendement

4.Indien de tenuitvoerleggende autoriteit 
niet bekend is, wordt de 
tenuitvoerleggingsstaat door de 
uitvaardigende autoriteit langs alle 
mogelijke kanalen, waaronder de 
contactpunten van het Europees justitieel 
netwerk, om inlichtingen verzocht.

4. Indien de tenuitvoerleggende autoriteit 
niet bekend is, wordt de 
tenuitvoerleggingsstaat door de 
uitvaardigende autoriteit langs alle 
mogelijke kanalen, waaronder Eurojust en 
de contactpunten van het Europees 
justitieel netwerk, om inlichtingen 
verzocht.

Or. it

Amendement 106
Stanimir Ilchev

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – lid 6
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Tekst van het initiatief Amendement

6. Moeilijkheden in verband met de 
toezending of de echtheid van een voor de 
tenuitvoerlegging van het EOB 
noodzakelijk document worden opgelost 
door middel van rechtstreeks contact tussen 
de uitvaardigende en de tenuitvoerleggende 
autoriteiten of, in voorkomend geval, door 
tussenkomst van de centrale autoriteiten 
van de betrokken lidstaten.

6. Moeilijkheden in verband met de 
toezending of de echtheid van een voor de 
tenuitvoerlegging van het EOB 
noodzakelijk document worden opgelost 
door middel van rechtstreeks contact tussen 
de uitvaardigende en de tenuitvoerleggende 
autoriteiten of, in voorkomend geval, door 
tussenkomst van de centrale autoriteiten 
van de betrokken lidstaten. De 
tenuitvoerleggende autoriteit verifieert of 
het EOB echt is en of de uitvaardigende 
autoriteit ter zake bevoegd is.

Or. en

Amendement 107
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 6 – lid 6

Tekst van het initiatief Amendement

6. Moeilijkheden in verband met de 
toezending of de echtheid van een voor de 
tenuitvoerlegging van het EOB 
noodzakelijk document worden opgelost 
door middel van rechtstreeks contact tussen 
de uitvaardigende en de tenuitvoerleggende 
autoriteiten of, in voorkomend geval, door 
tussenkomst van de centrale autoriteiten 
van de betrokken lidstaten.

6. Moeilijkheden in verband met de 
toezending of de echtheid van een voor de 
tenuitvoerlegging van het EOB 
noodzakelijk document worden opgelost 
door middel van rechtstreeks contact tussen 
de uitvaardigende en de tenuitvoerleggende 
autoriteiten of, in voorkomend geval, door 
tussenkomst van de centrale autoriteiten 
van de betrokken lidstaten. Eurojust 
verleent binnen de grenzen van zijn 
mandaat bijstand bij allerhande 
problemen die te maken hebben met de 
uitvaardiging, toezending en 
tenuitvoerlegging van het EOB, teneinde 
het gebruik ervan te vereenvoudigen.

Or. it
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Amendement 108
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. Elk aanvullende EOB bevat een 
verklaring van juistheid in 
overeenstemming met artikel 5 en 
gevalideerd in overeenstemming met 
artikel 6.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat elk aanvullend EOB volgens dezelfde criteria wordt 
uitgevaardigd die voor het oorspronkelijke EOB gelden.

Amendement 109
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 8 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. De uitvaardigende autoriteit kan 
verzoeken dat één of meer autoriteiten van 
de uitvaardigingsstaat ter ondersteuning 
van de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat assistentie verlenen 
bij de tenuitvoerlegging van het EOB. De
tenuitvoerleggende autoriteit geeft gevolg 
aan dat verzoek, mits het verlenen van 
assistentie bij deze tenuitvoerlegging niet 
strijdig is met de fundamentele 
rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

3. De uitvaardigende autoriteit kan 
verzoeken dat één of meer autoriteiten van 
de uitvaardigingsstaat ter ondersteuning 
van de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat assistentie verlenen 
bij de tenuitvoerlegging van het EOB. De 
tenuitvoerleggende autoriteit geeft gevolg 
aan dat verzoek, mits:

a) het verlenen van assistentie bij deze 
tenuitvoerlegging niet strijdig is met de 
nationale wetgeving van de 
tenuitvoerleggingsstaat;
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a bis) dergelijke assistentie geen afbreuk 
doet aan essentiële nationale 
veiligheidsbelangen, en
a ter) ingevolge de assistentieverlening
door de autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat geen overmatig beroep 
op de hulpmiddelen van de 
tenuitvoerleggingsstaat wordt gedaan.
De in de tenuitvoerleggingsstaat 
aanwezige autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat zijn tijdens de 
tenuitvoerlegging van het EOB gebonden 
door het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat. Zij hebben geen 
handhavingsbevoegdheid op het 
grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt op welke voorwaarden en met welke beperkingen ambtenaren 
van de uitvaardigingsstaat assistentie kunnen verlenen bij onderzoeken in een andere lidstaat 
en welke juridische status zij in dit verband hebben.

Amendement 110
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) de in het EOB genoemde 
onderzoeksmaatregel in het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat bestaat, maar het 
gebruik ervan beperkt is tot een lijst of 
categorie strafbare feiten waartoe het 
strafbaar feit waarop het EOB betrekking 
heeft, niet behoort; of

b) in het EOB genoemde 
onderzoeksmaatregel in het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat bestaat, maar in 
vergelijkbare zaken niet is toegestaan, of

Or. en
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Amendement 111
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Tekst van het initiatief Amendement

c) de door de tenuitvoerleggende autoriteit 
gekozen onderzoeksmaatregel met minder 
dwingende middelen tot hetzelfde resultaat 
zal leiden als de in het EOB gevraagde.

c) de door de tenuitvoerleggende autoriteit 
gekozen onderzoeksmaatregel met minder 
indringende middelen tot hetzelfde 
resultaat zal leiden als de in het EOB 
gevraagde.

Or. en

Amendement 112
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 – lid 2

Tekst van het initiatief Amendement

2. Wanneer de tenuitvoerleggende 
autoriteit besluit een beroep te doen op de 
in lid 1 genoemde mogelijkheid, meldt zij
dit eerst aan de uitvaardigende autoriteit, 
die kan besluiten het EOB in te trekken.

2. Wanneer de tenuitvoerleggende 
autoriteit besluit een beroep te doen op de 
in lid 1 genoemde mogelijkheid, overlegt 
zij met de eventuele bijstand van Eurojust 
met de uitvaardigende autoriteit teneinde 
alternatieve maatregelen te verstrekken 
die beter aangepast zouden zijn aan de 
omstandigheden in kwestie; na een 
dergelijke raadplegingsfase meldt de 
tenuitvoerleggende autoriteit dit officieel
aan de uitvaardigende autoriteit, die kan 
besluiten het EOB in te trekken.

Or. it

Amendement 113
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)
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Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. Indien de in het EOB genoemde 
onderzoeksmaatregel, overeenkomstig lid 
1, in het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat niet bekend is of 
in een vergelijkbare nationale zaak niet 
voorhanden zou zijn, en indien er geen 
andere onderzoeksmaatregel is die tot 
hetzelfde resultaat leidt als de gevraagde 
maatregel, stelt de tenuitvoerleggende 
autoriteit de uitvaardigende autoriteit 
ervan in kennis dat de gevraagde bijstand 
niet kan worden verleend.

Or. en

Amendement 114
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter -a bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

-a bis) of het EOB in strijd is met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie of met de grondwettelijke 
rechtsbeginselen van de
tenuitvoerleggingsstaat;

Or. it

Amendement 115

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter -a ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

-a ter) indien het EOB betrekking heeft op 
feiten die volgens het nationale recht van 
de tenuitvoerleggingsstaat geen strafbaar 
feit vormen, behoudens onder de 
voorwaarden en voor strafbare feiten als 
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bedoeld in artikel 2, lid 2, van 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten1, die niet onderhevig zijn aan 
toetsing van de dubbele strafbaarheid;
_______________
1 PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot dubbele strafbaarheid moet worden gezorgd voor de nodige samenhang 
tussen de EOB-richtlijn en de bestaande bepalingen betreffende het EAB van artikel 2, lid 2, 
van Kaderbesluit 2002/584/JBZ. De lidstaten hebben geen toetsingsbevoegdheid met 
betrekking tot de dubbele strafbaarheid als het om de in die bepalingen opgesomde 32 
strafbare feiten gaat.

Amendement 116
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

a bis) indien het EOB betrekking heeft op 
feiten die volgens het nationale recht van 
de tenuitvoerleggingsstaat geen misdrijf, 
maar een slechts een gering vergrijp 
vormen;

Or. en

Amendement 117
Kinga Göncz

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Tekst van het initiatief Amendement

a bis) indien het beginsel van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de rechter niet wordt geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 118
Kinga Göncz

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

a ter) indien er duidelijke bewijzen zijn 
dat de grondrechten van de persoon tegen 
wie de strafprocedure is ingesteld, niet 
zijn geëerbiedigd of deze persoon geen 
recht op toegang tot een advocaat of, 
indien van toepassing, het recht op 
vertolking is verleend;

Or. en

Amendement 119
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

d bis) indien de gedraging waarvoor het 
EOB is uitgevaardigd, naar het recht van 
de tenuitvoerleggingsstaat geen strafbaar 
feit vormt, en indien de gevraagde 
onderzoeksmaatregel een 
dwangmaatregel is, waaronder ook 
maatregelen worden verstaan die
doorzoekingen of aanhoudingen, het 
uitvoeren van lichamelijk onderzoek of 
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het verkrijgen van lichaamsmateriaal of 
biometrische gegevens van de persoon, 
zoals DNA of vingerafdrukken, vereisen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in lijn met de nieuwe structuur en de uitbreiding van de 
weigeringsgronden die door de rapporteur zijn ingevoerd. Door in alle gevallen dubbele 
strafbaarheid te aanvaarden, wordt de justitiële samenwerking echter te sterk ingeperkt. De
dubbele strafbaarheid dient alleen te worden getoetst wanneer het om dwangmaatregelen 
gaat.

Amendement 120
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 bis. Indien het in strijd is met de 
grondwettelijke rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat, kan het EOB 
worden aangevochten bij de magistratuur 
van de tenuitvoerleggingsstaat.

Or. it

Amendement 121
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 ter. De tenuitvoerleggende autoriteit kan 
geen recht van verzet tegen het EOB 
inroepen wanneer het onderzoek vereist is 
wegens redenen in verband met 
misdrijven inzake georganiseerde 
misdaad, maffia of terrorisme, 
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uitgezonderd de gevallen waarin het EOB 
schendingen bevat van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie of 
de grondwettelijke rechtsbeginselen van 
de tenuitvoerleggingsstaat.

Or. it

Amendement 122
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 11 – lid 5

Tekst van het initiatief Amendement

5. In gevallen waarin het de bevoegde 
tenuitvoerleggende autoriteit onmogelijk is 
de in lid 3 genoemde termijn na te leven, 
stelt zij de bevoegde autoriteit van de 
uitvaardigingsstaat onverwijld en op 
ongeacht welke wijze daarvan in kennis, 
met opgave van de redenen voor de 
vertraging en een raming van de tijd die 
nodig is voor het nemen van een beslissing. 
In dat geval kan de in lid 3 bedoelde 
termijn worden verlengd met ten hoogste 
30 dagen.

5. In gevallen waarin het de bevoegde 
tenuitvoerleggende autoriteit onmogelijk is 
de in lid 3 genoemde termijn na te leven of 
rekening te houden met de in lid 2 
bedoelde welbepaalde datum, stelt zij de 
bevoegde autoriteit van de 
uitvaardigingsstaat onverwijld en op 
ongeacht welke wijze daarvan in kennis, 
met opgave van de redenen voor de 
vertraging en een raming van de tijd die 
nodig is voor het nemen van een beslissing. 
In dat geval kan de in lid 3 bedoelde 
termijn worden verlengd met ten hoogste 
30 dagen.

Or. en

Amendement 123
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 12 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. De tenuitvoerleggende autoriteit draagt 
het door de tenuitvoerlegging van het EOB 
verkregen bewijsmateriaal zonder 

1. De tenuitvoerleggende autoriteit draagt 
het door de tenuitvoerlegging van het EOB 
verkregen bewijsmateriaal of 
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onnodige vertraging over aan de 
uitvaardigingsstaat. Wanneer zulks in het 
EOB wordt gevraagd en indien het 
nationale recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat in die mogelijkheid 
voorziet, wordt het bewijsmateriaal 
onmiddellijk overgedragen aan de 
bevoegde autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat, die overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, assistentie verlenen bij de 
tenuitvoerlegging van het EOB.

bewijsmateriaal dat reeds in het bezit is 
van de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat zonder onnodige 
vertraging over aan de uitvaardigingsstaat. 
Wanneer zulks in het EOB wordt gevraagd 
en indien het nationale recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat in die mogelijkheid 
voorziet, wordt het bewijsmateriaal 
onmiddellijk overgedragen aan de 
bevoegde autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat, die overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, assistentie verlenen bij de 
tenuitvoerlegging van het EOB.

Or. en

Amendement 124
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 12 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. De tenuitvoerleggende autoriteit draagt 
het door de tenuitvoerlegging van het EOB 
verkregen bewijsmateriaal zonder 
onnodige vertraging over aan de 
uitvaardigingsstaat. Wanneer zulks in het 
EOB wordt gevraagd en indien het 
nationale recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat in die 
mogelijkheid voorziet, wordt het 
bewijsmateriaal onmiddellijk overgedragen 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat, die overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, assistentie verlenen bij de 
tenuitvoerlegging van het EOB.

1. De tenuitvoerleggende autoriteit draagt 
het door de tenuitvoerlegging van het EOB 
verkregen bewijsmateriaal zonder 
onnodige vertraging over aan de 
uitvaardigingsstaat. Wanneer zulks in het 
EOB wordt gevraagd, wordt het 
bewijsmateriaal onmiddellijk overgedragen 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
uitvaardigingsstaat, die overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, assistentie verlenen bij de 
tenuitvoerlegging van het EOB.

Or. it

Amendement 125
Cornelis de Jong
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Ontwerprichtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. Wanneer de betrokken voorwerpen, 
documenten of gegevens ook voor een 
andere procedure relevant zijn, kan de 
tenuitvoerleggende autoriteit, op 
uitdrukkelijk verzoek en na overleg met de 
uitvaardigende autoriteit, het 
bewijsmateriaal tijdelijk overdragen, op 
voorwaarde dat het aan de 
tenuitvoerleggingsstaat wordt 
teruggegeven, zodra de 
uitvaardigingsstaat het niet meer nodig 
heeft, dan wel bij een andere gelegenheid 
of op een ander tijdstip, zoals 
overeengekomen tussen de bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 126
Nuno Melo

Ontwerprichtlijn
Artikel 13

Tekst van het initiatief Amendement

De betrokken partijen staan 
rechtsmiddelen ter beschikking 
overeenkomstig het nationale recht. 
De materiële gronden voor het 
uitvaardigen van het EOB kunnen alleen 
voor een rechter in de uitvaardigingsstaat 
worden aangevochten.

1. De betrokken partijen, inclusief derden 
in goed vertrouwen, kunnen mogelijk 
rechtsmiddelen ter beschikking hebben 
t.a.v. erkenning en tenuitvoerlegging van 
een EOB, voor een rechter ter verdediging 
van de tenuitvoerleggingsstaat.

1 bis. De materiële gronden voor het 
uitvaardigen van het EOB kunnen alleen 
voor een rechter in de uitvaardigingsstaat 
worden aangevochten.
1 ter. Daar waar het recht op 
rechtsmiddelen volgend uit lid 1 wordt 
uitgevoerd, zal de rechterlijke autoriteit 
over dit feit worden geïnformeerd en over 
de redenen van de rechtsmiddelen worden 
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geïnformeerd, zodat het procedurele 
rechten ten uitvoer kan leggen.
1 quater. Mits de noodzaak tot het 
garanderen van geheimhouding, zoals 
bedoeld in artikel 10, lid 1, van een 
onderzoek niet ter discussie staat, zullen 
de autoriteiten in de uitvaardigingsstaat 
en de tenuitvoerleggingsstaat de 
betrokken partijen voorzien van relevante 
en juiste informatie om een effectieve 
uitvaardiging van het recht op 
rechtsmiddelen en het recht op actie, zoals 
bedoeld in bovenstaande leden, te 
garanderen.
1 quinquies. Het ingediende rechtsmiddel 
heeft slechts een gedelegeerd effect en zal 
de tenuitvoerlegging van de 
onderzoeksmaatregel zoals gevraagd door 
de uitvaardigingsstaat niet opschorten.
1 sexies. Desondanks zal het verkregen 
bewijs alleen aan de uitvaardigingsstaat 
worden overgedragen in het geval van een 
lopend middel, nadat een definitieve 
beslissing over het middel is genomen.
1 septies. De betrokken partij kan om een 
toekenning van opschorting vragen, door 
een bewijs voor te leggen dat het 
uitvaardigen van het verzoek van de 
uitvaardigingsstaat hem/haar ernstige 
schade zou toebrengen. 
1 octies. Omwille van het vorige lid, mag 
de rechter de maatregel opschorten om de 
rechten van de betrokken partij zeker te 
stellen, waarbij rekening wordt gehouden 
met het bewijs en de effectiviteit van het 
verzoek van de uitvaardigingsstaat. 
1 nonies. Ondanks de toepassing van lid 
1e van dit artikel kan de 
uitvaardigingsstaat verzoeken om het 
verzamelde bewijs over te dragen totdat 
een definitieve beslissing is genomen 
indien het bewijs, vastgehouden door de 
tenuitvoerleggingsstaat, onherroepelijke 
schade toebrengt en het onderzoek ter 
Motivering van het verzoek in gevaar 
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brengt. 
1 decies. Omwille van het vorige lid, en in 
het geval van een succesvol rechtsmiddel 
door de betrokken partij, zal het bewijs dat 
tijdens het rechtsmiddel door de 
uitvaardigingsstaat werd overgedragen, 
niet worden gebruikt of worden 
vernietigd, e.e.a. afhankelijk van elke 
afzonderlijke zaak en de aard van het 
bewijs.

Or. en

Motivering

De rapporteur tracht voor de betrokken partijen een effectief recht een rechtsmiddel te 
garanderen, maar tegelijkertijd ook te garanderen dat dit recht niet als een zuiver vertragend 
mechanisme wordt gebruikt als manier om de effectiviteit van de onderzoeken te belemmeren 
die het verzoek rechtvaardigen.

Amendement 127
Jan Philipp Albrecht

Ontwerprichtlijn
Artikel 13

Tekst van het initiatief Amendement

De betrokken partijen staan 
rechtsmiddelen ter beschikking 
overeenkomstig het nationale recht. 
De materiële gronden voor het 
uitvaardigen van het EOB kunnen alleen 
voor een rechter in de uitvaardigingsstaat 
worden aangevochten.

1. Lidstaten zullen de noodzakelijke 
maatregelen treffen om de betrokken 
partij of persoon in staat te stellen om een 
EOB uit te vaardigen, te erkennen en ten 
uitvoer te leggen, zodat de rechter deze 
opnieuw kan bezien met als doel het 
behouden van hun wettelijke rechten. 
1 bis. Rechtsmiddelen tegen het erkennen 
en uitvaardigen van het EOB zullen door 
de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat worden 
aangevraagd, in overeenstemming met de 
wettelijke voorzieningen van die staat.
1 ter. Rechtsmiddelen tegen het 
uitvaardigen van het EOB, inclusief de 
vraag of aan de vereisten zoals verwoord 
in artikel 5a, lid 1, werd voldaan, kunnen 
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alleen door de bevoegde autoriteiten van 
de uitvaardigingsstaat worden 
aangevraagd. De uitvaardigingsstaat zal 
zeker stellen dat de betrokken 
rechtsmiddelen als dusdanig vergelijkbaar 
zijn met die welke ook in een 
binnenlandse zaak beschikbaar zijn.
1 quater. De uitvaardigingsstaat en de 
tenuitvoerleggingsstaat zullen de 
noodzakelijke maatregelen treffen om aan 
te vragen rechtsmiddelen, volgend uit lid 
1a en 1b, mogelijk te maken. Dit betreft 
met name het aan betrokken partijen of 
personen voorzien van relevante en 
geschikte informatie t.a.v. het aanvragen 
van de betrokken rechtsmiddelen. Dit 
dient in eenvoudige bewoording die zij 
kunnen begrijpen voorzien te worden. De 
uitvaardigingsstaat dient op basis van 
haar nationale wetgeving, informatie in 
het kader van de beschikbare 
rechtsmiddelen tegen het uitvaardigen 
van een EOB te voorzien, evenals tegen 
een daarin opgenomen 
onderzoeksmaatregel .
1 quinquies. Lidstaten dienen zeker te 
stellen dat enige termijnen voor het 
aanvragen van een rechtsmiddel, zoals 
verwoord in lid 1a en lid 1b, worden 
toegepast op een wijze die de mogelijkheid 
van een effectieve verdediging van deze 
rechtsmiddelen voor betrokken partijen en 
personen garandeert. 
1 sexies. Als een rechtsmiddel zoals 
verwoord in lid 1a in de 
tenuitvoerleggingsstaat wordt 
aangevraagd, dient de bevoegde autoriteit 
van de tenuitvoerleggingsstaat de 
uitvaardigende autoriteit hierover te 
informeren, evenals over de redenen 
genoemd voor het aanvragen van dit 
rechtsmiddel, zodat de uitvaardigende 
autoriteit de argumenten kan voorleggen 
die zij noodzakelijk acht. De 
uitvaardigende autoriteit zal over de 
resultaten van het beroep worden 
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geïnformeerd.
1 septies. Als een rechtsmiddel zoals 
verwoord in lid 1b in de 
uitvaardigingsstaat wordt aangevraagd, 
zal de bevoegde autoriteit van de 
uitvaardigingsstaat de tenuitvoerleggende 
autoriteit darrover informeren, evenals 
over de redenen voor het aanvragen van 
het rechtsmiddel, zodat de 
tenuitvoerleggende autoriteit de 
argumenten kan voorleggen die zij 
noodzakelijk acht. De tenuitvoerleggende 
autoriteit zal over de resultaten van het 
beroep worden geïnformeerd.
1 octies. De tenuitvoerleggingsstaat zal in 
afwachting van de beslissing van de 
aangevraagde rechtsmiddelen volgend uit 
lid 1a of 1b, het overdragen van het bewijs 
opschorten.

1 nonies. Als in de tenuitvoerleggingsstaat 
bezwaren door betrokken partijen of 
personen werden ingediend t.a.v. 
materiële gronden voor het uitvaardigen 
van het EOB, zullen deze onverwijld aan 
de uitvaardigende autoriteit ter 
beschikking worden gesteld. De 
uitvaardigende autoriteit zal de 
tenuitvoerleggende autoriteit informeren 
of de overdracht in overeenstemming met 
het eerste vonnis als een rechtsmiddel 
moet worden bezien of dat een 
rechtsmiddel op een andere wijze werd 
aangevraagd. De tenuitvoerleggende 
autoriteit zal de overdracht van bewijs 
opschorten tot deze informatie werd 
ontvangen.

Or. en

Motivering

Deze tekst is afgeleid uit het Europees bewijsverkrijgingsbevel en bevat lichte wijzigingen. 
Lidstaten moeten garanderen dat de betrokken partijen ook rechtsmiddelen kunnen zoeken 
tegen het uitvaardigen van EOB's (paragraaf 1). Dit volgt de benadering van de rapporteur 
tot verplichting van de opschorting van bewijsoverdrachten in afwachting van het besluit 
betreffende rechtsmiddelen (paragraaf 1g). Dankzij paragraaf 1h kunnen de door de EOB 



AM\891612NL.doc 49/85 PE480.869v01-00

NL

getroffen burgers legitieme bezwaren indienen tegen het uitvaardigen van een EOB in 
diezelfde uitvaardigingsstaat.

Amendement 128
Axel Voss

Ontwerprichtlijn
Artikel 13

Tekst van het initiatief Amendement

De betrokken partijen staan rechtsmiddelen 
ter beschikking overeenkomstig het 
nationale recht. De materiële gronden voor 
het uitvaardigen van het EOB kunnen 
alleen door een klacht voor een rechter in 
de uitvaardigingsstaat worden 
aangevochten.

De betrokken partijen staan rechtsmiddelen 
ter beschikking overeenkomstig het 
nationale recht. De materiële gronden voor 
het uitvaardigen van het EOB kunnen door 
een klacht voor een rechter in de 
uitvaardigingsstaat of in de 
tenuitvoerleggingsstaat worden 
aangevochten.

Or. de

Motivering

De invoering van het beginsel van wederzijdse erkenning voor onderzoekshandelingen in het 
strafrecht stelt de garantie van een doeltreffende rechtsbescherming voor de desbetreffende 
burger voorop. Indien de betrokken burger alleen de mogelijkheid heeft rechtsbescherming in 
de uitvaardigingsstaat te vragen, zouden een gebrek aan begrip van het veelal buitenlandse 
rechtssysteem en taalproblemen een effectieve handhaving van eigendomsrechten 
ontoelaatbaar bemoeilijken.

Amendement 129
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 13

Tekst van het initiatief Amendement

De betrokken partijen staan 
rechtsmiddelen ter beschikking 
overeenkomstig het nationale recht. 
De materiële gronden voor het uitvaardigen 
van het EOB kunnen alleen voor een 
rechter in de uitvaardigingsstaat worden 
aangevochten.

1. Lidstaten dienen zeker te stellen dat 
elke betrokken partij, inclusief derden in 
goed vertrouwen, rechtsmiddelen ter 
beschikking hebben t.a.v. erkenning en 
tenuitvoerlegging van een EOB, die gelijk 
zijn aan die welke in een soortgelijke 
binnenlandse zaak ter beschikking zouden 
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zijn, voor een rechter van de 
tenuitvoerleggende staat.
1 bis. Materiële gronden voor het 
uitvaardigen van het EOB kunnen alleen 
worden aangevochten in een zaak voor een
rechter van de uitvaardigingsstaat, tenzij 
deze redenen gerelateerd zijn aan de 
proportionaliteit van het EOB of dat het 
aantoonbaar onverdedigbaar is.

Or. en

Amendement 130
Anna Hedh

Ontwerprichtlijn
Artikel 13

Tekst van het initiatief Amendement

De betrokken partijen staan 
rechtsmiddelen ter beschikking
overeenkomstig het nationale recht. 
De materiële gronden voor het uitvaardigen 
van het EOB kunnen alleen voor een 
rechter in de uitvaardigingsstaat worden 
aangevochten.

De betrokken partijen, inclusief derden in 
goed vertrouwen, mogen rechtsmiddelen 
ter beschikking hebben t.b.v. erkenning 
en tenuitvoerlegging van een EOB, ter 
verdediging van wettelijke belangen, voor 
een rechter in de tenuitvoerleggingsstaat.

1 bis. De materiële gronden voor het 
uitvaardigen van het EOB kunnen alleen 
voor een rechter in de uitvaardigingsstaat 
worden aangevochten.

1 ter. Daar waar het recht op 
rechtsmiddelen volgend uit lid 1 wordt 
uitgeoefend, zal de rechterlijke autoriteit 
over dit feit worden geïnformeerd, evenals 
over de redenen van het rechtsmiddelen, 
zodat de procedurele rechten uitgeoefend 
kunnen worden. 
1 quater. Mits de noodzaak tot het 
garanderen van geheimhouding, zoals 
bedoeld in artikel 18, lid 1, van een 
onderzoek niet ter discussie staat, zullen 
de autoriteiten in de uitvaardigingsstaat 
en de tenuitvoerleggingsstaat de 
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betrokken partijen voorzien van relevante 
en juiste informatie om een effectieve 
uitvaardiging van het recht op 
rechtsmiddelen en het recht op actie, zoals 
bedoeld in bovenstaande leden, te 
garanderen.
1 quinquies. Indien het bewijs reeds 
overeenkomstig artikel 12 werd 
overgedragen en het erkennen en 
uitvaardigen van een EOB met succes in 
de tenuitvoerleggingsstaat werd 
aangevochten, zal in de 
uitvaardigingsstaat in overeenstemming 
met de eigen nationale wetgeving, met 
deze beslissing rekening worden 
gehouden.

Or. en

Motivering

Het effectieve rechtsmiddel moet zo snel mogelijk worden voorzien. De situatie die zich kan 
voordoen wanneer een EOB met succes is aangevochten maar het bewijs ervan is 
overgedragen naar een andere lidstaat, zou dit bewijs volgens de reeds bestaande 
voorschriften moeten behandeld worden in overeenstemming met het beginsel van 
wederzijdse erkenning.

Amendement 131
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 13 – alinea bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Lidstaten zorgen ervoor dat de termijn 
voor het instellen van een actie zoals 
genoemd in paragraaf 1 wordt toegepast 
zodat voor de betrokken partijen de 
mogelijkheid op een effectief rechtsmiddel 
gegarandeerd wordt.

Or. en
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Amendement 132
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Om wettelijke belangen veilig te stellen 
zullen lidstaten garanderen dat elke 
belanghebbende partij gerechtigd is tot 
rechtsmiddelen, die gelijk zijn aan die 
welke in een binnenlandse zaak ook 
beschikbaar zouden zijn, om de 
betreffende erkenning of uitvaardiging 
van een EOB of onderzoeksmaatregel aan 
te vechten.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er een rechtsmiddel bestaat niet alleen om de onderzoeksmaatregel te
betwisten maar ook voor de erkenning en tenuitvoerlegging in gevallen waar de nationale 
wetgeving de betrokken partijen informeert vóór of nadat de maatregel is uitgevoerd.

Amendement 133
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 14 – titel

Tekst van het initiatief Amendement

Gronden voor uitstel van de erkenning of 
tenuitvoerlegging

Gronden voor uitstel van de 
tenuitvoerlegging

Or. it

Amendement 134
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule
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Tekst van het initiatief Amendement

1. De erkenning of tenuitvoerlegging van 
het EOB in de tenuitvoerleggingsstaat kan 
in de volgende gevallen worden uitgesteld:

1. De tenuitvoerlegging van het EOB in de 
tenuitvoerleggingsstaat kan in de volgende 
gevallen worden uitgesteld:

Or. it

Amendement 135
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 bis. Indien de voorwerpen, documenten 
en gegevens ter zake reeds relevant zijn 
voor een andere procedure, kan de 
tenuitvoerleggende autoriteit, op 
uitdrukkelijk verzoek van de 
uitvaardigende autoriteit en na overleg, de 
tijdelijke overdracht van de bewijsstukken 
voorzien, op voorwaarde dat deze worden 
teruggegeven aan de tenuitvoerleggende
staat zodra deze niet noodzakelijk meer 
zijn voor de uitvaardigende staat of op 
enig ander moment dat is 
overeengekomen door de bevoegde 
autoriteiten.

Or. it

Amendement 136
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter b – punt i

Tekst van het initiatief Amendement

i) alle overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
genomen besluiten;

i) alle overeenkomstig de artikelen 9 of 10, 
genomen besluiten;

Or. en
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Amendement 137
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b bis) De uitvaardigende autoriteit zal de 
tenuitvoerleggende autoriteit onverwijld 
informeren over wijzigingen van het EOB 
of van diens vervaldatum of 
herroepbaarheid.

Or. en

Motivering

Om rechtszekerheid te hebben, is het belangrijk dat de EOB zowel in de beslissingsstaat als 
de tenuitvoerleggingsstaat geannuleerd wordt wanneer deze niet kan worden uitgevoerd.

Amendement 138
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

4 bis. Persoonlijke gegevens die bij het 
uitvoeren van deze richtlijn worden 
bewerkt, dienen in overeenstemming met 
het Kaderbesluit van Raad 2008/977/JHA 
d.d. 27 november 2008 over de 
bescherming van persoonlijke gegevens 
die in het kader van strafzaken in 
samenwerking met politie en justitie 
worden bewerkt, en met de beginselen 
zoals vastgelegd in het Verdrag tot 
bescherming van personen m.b.t. 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens binnen de Raad van 
Europa (1981).
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_______________
1 PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60.

Or. en

Amendement 139
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 18 – lid 4 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

4 ter. Bewijs verzameld onder het EOB 
mag niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt dan voor het voorkomen, 
onderzoeken, detecteren of het vervolgen 
van misdaden of het opleggen van 
strafmaatregelen en het uitoefenen van 
het recht op verdediging.

Or. en

Amendement 140
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 18 – lid 4 quater (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

4 quater. Lidstaten zullen zeker stellen dat 
onder hun autoriteit t.a.v. het beheren van 
persoonlijke gegevens, alle redelijke 
stappen zullen worden ondernomen om 
een transparant en gemakkelijk 
toegankelijk beleid te voeren en in het 
kader van het bewerken van persoonlijke 
gegevens en voor het uitoefenen van de 
rechten van de gegevens van de persoon 
onder artikel 13, rechtsmiddelen aan te 
wenden.
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Or. en

Amendement 141
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 18 – lid 4 quinquies (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

4 quinquies. Lidstaten zullen voorzien dat 
de bevoegde autoriteit het beleid 
aanneemt en juiste maatregelen invoert 
om zeker te stellen dat het bewerken van 
persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de voorzieningen 
zoals verwoord in deze richtlijn.

Or. en

Amendement 142
Nuno Melo

Ontwerprichtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 18 bis
Kosten

Alle kosten voortvloeiend uit een 
onderzoeksaanvraag, met het doel om 
bewijs te vergaren, zullen in gelijke delen 
door de uitvaardigingsstaat en
tenuitvoerleggingsstaat worden gedragen, 
mits beide betrokken staten, in feitelijke 
zaken, een andere verdeling van de kosten 
eerder hebben overeengekomen.

Or. en
Motivering

Om de verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van een EOB-verzoek te delen, 
wordt een gelijke verdeling van de kosten vastgesteld. Dit voorkomt dat het buitensporig en 
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onbedoeld beroep doen op een EOB als slechts één van de partijen deze kosten zou moeten 
dragen. Het is mogelijk dat, in concrete gevallen en rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden, eerder een andere verdeling van de kosten wordt overeengekomen.

Amendement 143
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 18 bis
Voorwaarden voor het gebruik van 

persoonlijke gegevens
1. Persoonlijke gegevens die bij het 
uitvoeren van deze richtlijn worden 
bewerkt, dienen in overeenstemming met 
het Kaderbesluit van Raad 2008/977/JHA 
d.d. 27 november 2008 over de 
bescherming van persoonlijke gegevens 
die in het kader van strafzaken in 
samenwerking met politie en justitie 
worden bewerkt, en met de beginselen 
zoals vastgelegd in het Verdrag tot 
bescherming van personen m.b.t. 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens binnen de Raad van 
Europa (1981).
2. Persoonlijke gegevens die onder deze 
richtlijn werden verkregen kunnen door 
de uitvaardigingsstaat worden gebruikt 
voor de procedures waarvoor het EOB 
werd uitgevaardigd.
Persoonlijke gegevens die volgens deze 
richtlijn werden verkregen mogen niet 
voor enig ander doel worden gebruikt, 
dan deze verwoord in dit lid en mogen niet 
zonder voorafgaande toestemming van de 
tenuitvoerleggingsstaat worden gebruikt, 
tenzij de uitvaardigingsstaat hiervoor de 
toestemming van de betrokken persoon 
heeft gekregen.
3. In geval van een specifieke zaak mag de 
uitvoerleggingsstaat de lidstaat aan 
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dewelke de persoonlijke gegevens werden 
overgedragen, vragen informatie te geven 
over het gebruik dat van de gegevens werd 
gemaakt.

Or. en

Amendement 144
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – titel

Tekst van het initiatief Amendement

Tijdelijke overbrenging van personen in 
hechtenis naar de uitvaardigingsstaat ten 
behoeve van een onderzoek

Tijdelijke overbrenging van personen in 
hechtenis naar de uitvaardigingsstaat ten 
behoeve van een onderzoeksmaatregel te 
nemen

Or. en

Amendement 145
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met 
het oog op de tijdelijke overbrenging van 
een persoon in hechtenis in de 
tenuitvoerleggingsstaat, met het oog op de 
tenuitvoerlegging van een 
onderzoeksmaatregel waarvoor diens 
aanwezigheid op het grondgebied van de 
uitvaardigingsstaat vereist is, mits die 
persoon binnen de door de 
tenuitvoerleggingsstaat bepaalde periode 
wordt teruggezonden.

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd met 
het oog op de tijdelijke overbrenging van 
een persoon in hechtenis in de 
tenuitvoerleggingsstaat, met het doel om
een onderzoeksmaatregel te nemen 
teneinde bewijs voor de lopende zaak te 
verzamelen, waarvoor diens aanwezigheid 
op het grondgebied van de 
uitvaardigingsstaat vereist is, mits die 
persoon binnen de door de 
tenuitvoerleggingsstaat bepaalde periode 
wordt teruggezonden.

Or. en
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Amendement 146
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 bis. Voordat de EOB ten uitvoer zal 
worden gelegd, zal de betrokken persoon 
de mogelijkheid worden geboden 
zijn/haar mening aan de 
tenuitvoerleggende autoriteit t.a.v. de 
tijdelijke overbrenging kenbaar te maken. 
Daar waar de tenuitvoerleggingsstaat het 
gezien de leeftijd van de persoon of diens 
fysieke of mentale conditie noodzakelijk 
acht, zal de mogelijkheid aan diens 
wettelijke vertegenwoordiger worden 
gegeven. De mening van de persoon zal 
bij het beslissen over het ten uitvoer 
leggen van een EOB in overweging 
worden genomen.

Or. en

Motivering

Het is logisch dat over te dragen personen op grond van artikel 19 en 20 dezelfde rechten 
moeten hebben, ongeacht uit welke staat ze worden overgedragen.

Amendement 147
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) de persoon in hechtenis geen 
instemming verleent;

a) indien de gerechtelijke autoriteit van de 
tenuitvoerleggende staat, van rechtswege 
of op verzoek van de persoon in detentie, 
de overdracht, ontoelaatbaar acht omwille 
van kwesties met betrekking tot de 
gerechtelijke procedures of uit 
veiligheidsoverwegingen;
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Or. it

Amendement 148
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) de overdracht zijn detentie kan 
verlengen.

b) de overdracht van de persoon in 
detentie zijn detentie kan verlengen.

Or. it

Amendement 149
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b bis) de persoon die wordt overgebracht 
riskeert marteling of een onmenselijk of 
degenererende behandeling of straf.

Or. en

Amendement 150
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b bis) de uitvaardigende en 
tenuitvoerleggende autoriteiten kunnen 
niet tot een overeenkomst over de 
regelingen voor een tijdelijke 
overbrenging komen.

Or. en
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Motivering

Het is logisch dat de condities voor het verplaatsen van gevangenen hetzelfde zouden moeten 
zijn in artikel 19 en 20.

Amendement 151
Kinga Göncz

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b bis) de detentievoorwaarden in de 
uitvaardigingsstaat geen toereikende 
garantie bieden voor de naleving van de 
grondrechten.

Or. en

Amendement 152
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 4

Tekst van het initiatief Amendement

4. De praktische regelingen voor de 
tijdelijke overdracht van de betrokkene en 
de datum vóór dewelke hij op het 
grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat 
teruggekeerd moet zijn, worden 
overeengekomen door de betrokken 
lidstaten.

4. De praktische regelingen voor de 
tijdelijke overdracht van de betrokkene en 
de data vóór welke hij uit de 
tenuitvoerleggingsstaat moet worden 
overgebracht en op het grondgebied van 
de tenuitvoerleggingsstaat teruggekeerd 
moet zijn, worden overeengekomen door 
de betrokken lidstaten. De praktische 
regelingen moeten waarborgen dat de 
betrokkene onder detentievoorwaarden 
wordt vastgehouden die een vergelijkbaar 
niveau van veiligheid bieden en in gelijke 
mate op zijn lichamelijke en geestelijke 
behoeften zijn afgestemd als in de 
uitvaardigingsstaat.

Or. en
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Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat overgebrachte personen in de lidstaat naar welke zij 
worden overgebracht niet onder strengere detentievoorwaarden worden vastgehouden dan in 
hun lidstaat van herkomst. Een persoon die in een gevangenis met een open regime is 
gedetineerd mag niet in een extra beveiligde gevangenis worden geplaatst.

Amendement 153
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 4

Tekst van het initiatief Amendement

4. De praktische regelingen voor de 
tijdelijke overdracht van de betrokkene en 
de datum vóór dewelke hij op het 
grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat 
teruggekeerd moet zijn, worden 
overeengekomen door de betrokken 
lidstaten.

4. De praktische regelingen voor de 
tijdelijke overdracht van de betrokkene 
evenals de exacte omstandigheden van 
zijn hechtenis in de uitvaardigende staat
en de data vóór welke hij uit de 
tenuitvoerleggingsstaat moet worden 
overgebracht en op het grondgebied van 
de tenuitvoerleggingsstaat teruggekeerd 
moet zijn, worden overeengekomen door 
de betrokken lidstaten.

Or. en

Amendement 154
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 5

Tekst van het initiatief Amendement

5. De overgedragen persoon blijft in 
hechtenis op het grondgebied van de
uitvaardigingsstaat en, indien van 
toepassing, op het grondgebied van de 
lidstaat door welke doorreis vereist is, 
tenzij de tenuitvoerleggingsstaat om zijn 
vrijlating verzoekt.

5. De overgedragen persoon blijft voor de 
handelingen of veroordelingen op grond 
waarvan hij in de tenuitvoerleggingsstaat 
in hechtenis wordt gehouden, in hechtenis 
op het grondgebied van de 
uitvaardigingsstaat en, indien van 
toepassing, op het grondgebied van de 
lidstaat door welke doorreis vereist is, 
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tenzij de tenuitvoerleggingsstaat om zijn 
vrijlating verzoekt.

Or. en

Amendement 155
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 7

Tekst van het initiatief Amendement

7. Een overgedragen persoon zal niet 
worden vervolgd of in hechtenis worden 
genomen of anderszins aan een beperking 
van zijn persoonlijke vrijheid worden 
onderworpen wegens handelingen of 
veroordelingen die dateren van vóór zijn 
vertrek uit het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat en die niet in het 
EOB gepreciseerd zijn.

7. Onverminderd lid 5 zal een 
overgedragen persoon in de 
uitvaardigingsstaat niet worden vervolgd 
of in hechtenis worden genomen of 
anderszins aan een beperking van zijn 
persoonlijke vrijheid worden onderworpen 
wegens handelingen die zijn begaan of 
veroordelingen die zijn uitgesproken vóór 
zijn vertrek uit het grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat en die niet in het 
EOB gepreciseerd zijn.

Or. en

Amendement 156
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 8

Tekst van het initiatief Amendement

8. De onschendbaarheid bedoeld in lid 7 
neemt een einde wanneer de overgedragen 
persoon, na een periode van 
15 opeenvolgende dagen vanaf de datum 
waarop zijn aanwezigheid niet langer door 
de justitiële autoriteiten vereist was, de 
gelegenheid heeft gehad het grondgebied
te verlaten, maar niettemin op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat is 

8. Indien de betrokkene niet naar de staat 
hoeft te worden teruggebracht uit welke 
hij is overgebracht, neemt de 
onschendbaarheid bedoeld in lid 7 een 
einde wanneer de overgedragen persoon:
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gebleven of er, na het te hebben verlaten, 
is teruggekeerd.

a) , gedurende een periode van 
15 opeenvolgende dagen vanaf de datum 
waarop zijn aanwezigheid niet langer door 
de justitiële autoriteiten vereist was, in de 
staat blijft naar welke hij is overgebracht 
ondanks het feit dat hij de gelegenheid 
heeft gehad die staat te verlaten, of
b) is teruggekeerd naar de staat naar 
welke hij is overgebracht, na die staat te 
hebben verlaten.

Or. en

Motivering

Door de invoeging van het vorige lid is dit lid overbodig geworden.

Amendement 157
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 8 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

8 bis. Op verzoek van de 
uitvaardigingsstaat of van de te horen 
persoon draagt de tenuitvoerleggingsstaat 
er zorg voor dat de persoon die gehoord 
wordt, indien nodig, in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/64/EU het Europees 
Parlement en de Raad van 20 oktober 
2010 betreffende het recht op vertolking 
en vertaling in strafprocedures1wordt 
bijgestaan door een tolk en van 
vertalingen van alle belangrijke 
documenten wordt voorzien, informatie 
ontvangt in overeenstemming met 
Richtlijn [...;] betreffende het recht op 
informatie in strafprocedures2 en 
rechtsbijstand ontvangt in 
overeenstemming met het nationale recht 
van de uitvaardigingsstaat.
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_______________
1 PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1.
2 PB L ...

Or. en

Motivering

Naar een andere lidstaat overgedragen personen komen in een gevangenisomgeving terecht 
en verstaan vaak de taal niet die daar wordt gesproken of begrijpen de nationale procedures 
niet. Er moet voor worden gezorgd dat deze personen specifieke bijstand wordt verleend. 

Amendement 158
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 – lid 9

Tekst van het initiatief Amendement

9. De met de overdracht gepaard gaande
kosten worden gedragen door de 
uitvaardigingsstaat.

9. Kosten die voortvloeien uit de 
toepassing van dit artikel worden gedragen 
overeenkomstig artikel Y, met 
uitzondering van de kosten verbonden aan 
de overbrenging van de betrokkene tussen 
de betrokken staten, die door de 
uitvaardigingsstaat worden gedragen.

Or. en

Amendement 159
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 19 bis
In geval van overdracht naar de 
uitvaardigende staat van een persoon in 
detentie in een tenuitvoerleggende staat 
van het EOB, behoudt de detentie in de 
uitvaardigende staat dezelfde 
detentieregeling waaraan de persoon in 
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detentie onderworpen is in het land 
waarin hij normaal zijn straf zou uitzitten.

Or. it

Amendement 160
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) de instemming van de betrokkene met 
de overdracht vereist is en niet is 
verkregen; of

a) indien de persoon in detentie een 
vonnis van niet-overdraagbaarheid heeft 
verkregen van de bevoegde rechter 
waaraan hij onderworpen is; in ieder 
geval kan het verzet tegen de beslissing 
voor de overdracht alleen worden 
ingeroepen voor kwesties met betrekking 
tot lopende gerechtelijke procedures of 
kwesties met betrekking tot de veiligheid 
van de persoon in detentie;

Or. it

Amendement 161
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

a bis) de overbrenging zijn detentie kan 
verlengen.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met artikel 19.
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Amendement 162
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b bis) het risico bestaat dat de over te 
brengen persoon wordt gefolterd of wordt 
blootgesteld aan vernederende 
behandeling of bestraffing.

Or. en

Amendement 163
Kinga Göncz

Ontwerprichtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b bis) de detentievoorwaarden in de 
uitvaardigingsstaat geen toereikende 
garantie bieden voor de naleving van de 
grondrechten.

Or. en

Amendement 164
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 20 – lid 5

Tekst van het initiatief Amendement

5. De leden 3 tot en met 8 van artikel 19 
zijn van overeenkomstige toepassing op de 
tijdelijke overbrenging onder dit artikel.

5. De leden 3 tot en met 9 van artikel 19 
zijn van overeenkomstige toepassing op de 
tijdelijke overbrenging onder dit artikel.

Or. en
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Motivering

Voor de gevallen bedoeld in artikel 20 moeten dezelfde waarborgen gelden als voor de in 
artikel 19 bedoelde gevallen.

Amendement 165
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 20 – lid 6

Tekst van het initiatief Amendement

6. De met de overdracht gepaard gaande 
kosten worden gedragen door de 
uitvaardigingsstaat. De kosten van de 
hechtenis van de betrokkene in de 
tenuitvoerleggingsstaat zijn daarin niet 
inbegrepen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het amendement op het vorige lid zorgt ervoor dat de bepalingen van artikel 19 met 
betrekking tot kosten eveneens van toepassing zijn op artikel 20. 

Amendement 166
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Indien een persoon die zich op het 
grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat 
bevindt, door de gerechtelijke autoriteiten 
van de uitvaardigingsstaat als getuige of 
deskundige moet worden gehoord, kan de 
uitvaardigende autoriteit, indien het niet 
wenselijk of mogelijk is dat de te horen 
persoon in persoon op zijn grondgebied 
verschijnt, een EOB uitvaardigen om het 
verhoor overeenkomstig de leden 2 tot en 

1. Indien een persoon die zich op het 
grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat
bevindt, door de bevoegde autoriteiten van 
de uitvaardigingsstaat als getuige of 
deskundige moet worden gehoord, kan de 
uitvaardigende autoriteit een EOB 
uitvaardigen om het verhoor 
overeenkomstig de leden 2 tot en met 9 per 
videoconferentie of met andere
audiovisuele transmissiemiddelen af te 
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met 9 per videoconferentie af te nemen. nemen.

Or. en

Amendement 167
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 bis. Een EOB kan ook worden 
uitgevaardigd voor het horen van een 
verdachte of in staat van beschuldiging 
gestelde persoon per videoconferentie of 
met andere audiovisuele 
transmissiemiddelen. Behalve op basis 
van de in artikel 10 genoemde gronden 
voor niet-erkenning of niet-
tenuitvoerlegging kan de 
tenuitvoerlegging van het EOB ook 
worden geweigerd indien:
a) de verdachte of in staat van 
beschuldiging gestelde persoon geen 
instemming verleent; of
b) de tenuitvoerlegging van een dergelijke 
maatregel in een specifieke zaak strijdig is 
met de fundamentele rechtsbeginselen 
van de tenuitvoerleggingsstaat.

Or. en

Amendement 168
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 1 ter (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

1 ter. De praktische regelingen 
betreffende het verhoor worden 



PE480.869v01-00 70/85 AM\891612NL.doc

NL

overeengekomen tussen de uitvaardigende 
autoriteit en de tenuitvoerleggende 
autoriteit. Bij dergelijke regelingen 
verbindt de tenuitvoerleggende autoriteit 
zich ertoe:
a) de betrokken getuige of deskundige in 
kennis te stellen van plaats en tijdstip van 
het verhoor;
b) de verdachte of in staat van 
beschuldiging gestelde persoon op de door 
de wet van de tenuitvoerleggingsstaat 
voorgeschreven wijze te gelasten voor de 
hoorzitting te verschijnen en hem te 
wijzen op zijn rechten volgens het recht 
van de uitvaardigende staat, zodat hij de 
tijd heeft zijn rechten op verdediging 
daadwerkelijk uit te oefenen;
c) te zorgen voor de identificatie van de 
persoon die moet worden gehoord.

Or. en

Amendement 169
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) het gebruik van videoconferentie strijdig 
is met de fundamentele rechtsbeginselen 
van de tenuitvoerleggingsstaat;

a) het gebruik van videoconferentie strijdig 
is met de grondwettelijke rechtsbeginselen 
van de tenuitvoerleggende staat.

Or. it

Amendement 170
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) de tenuitvoerleggingsstaat niet over de 
technische middelen beschikt voor een 

Schrappen
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videoconferentie.

Or. it

Amendement 171
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) de tenuitvoerleggingsstaat niet over de 
technische middelen beschikt voor een 
videoconferentie.

schrappen

Or. it

Amendement 172
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

b bis) de getuige of deskundige er niet 
mee instemt dat het verhoor volgens die 
methode plaatsvindt, door zich te 
beroepen op een gerechtvaardigde reden 
die door de tenuitvoerleggende 
gerechtelijke autoriteit wordt bepaald 
volgens zijn nationale normen.

Or. it

Amendement 173
Axel Voss

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 6 – letter e

Tekst van het initiatief Amendement

e) de persoon die gehoord dient te worden 
kan zich conform het recht van de 

e) de persoon die gehoord dient te worden 
heeft het recht om informatie in te winnen 
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tenuitvoerleggingsstaat of de 
uitvaardigingsstaat beroepen op het 
verschoningsrecht.

over zijn verschoningsrechten, conform 
het recht van zowel de 
tenuitvoerlegginsstaat als het recht van de 
uitvaardigingsstaat kan indien gewenst een 
van de verschoningsrechten inroepen.

Or. de

Motivering

Een voorwaarde voor het uitoefenen van het verschoningsrecht is de lering. Indien de getuige 
een werkelijke keuze tussen de verschoningsrechten van de uitvaardigingsstaat of van de 
tenuitvoerleggingsstaat heeft; moet hij over de mogelijkheden en gevolgen van beiden 
voldoende ingelicht worden.

Amendement 174
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 6 – letter e

Tekst van het initiatief Amendement

e) de te horen persoon kan zich conform 
het recht van de tenuitvoerleggingsstaat of 
de uitvaardigingsstaat beroepen op het 
verschoningsrecht.

e) de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat of de 
uitvaardigingsstaat stelt te horen persoon 
onverwijld op de hoogte van de 
procedurele rechten die hij geniet conform 
het Handvest en het EVRM, met inbegrip 
van de grondrechten en de beginselen van 
een eerlijk proces en gelijke wapens en het 
verschoningsrecht.

Or. en

Amendement 175
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 6 – letter e

Tekst van het initiatief Amendement

e) de te horen persoon kan zich conform e) de te horen persoon kan zich conform 
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het recht van de tenuitvoerleggingsstaat of 
de uitvaardigingsstaat beroepen op het 
verschoningsrecht.

het recht van de tenuitvoerleggingsstaat of 
de uitvaardigingsstaat beroepen op het 
verschoningsrecht. De betrokkene wordt 
voorafgaand aan het verhoor op de 
hoogte gesteld van zijn recht.

Or. en

Amendement 176
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 10 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) de verdachte zijn instemming niet 
verleent;

Schrappen

Or. it

Amendement 177
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 10 – letter a

Tekst van het initiatief Amendement

a) de verdachte zijn instemming niet 
verleent

a) de verdachte zijn instemming niet 
verleent, door zich te beroepen op een 
gerechtvaardigde reden die door de 
tenuitvoerleggende gerechtelijke autoriteit 
wordt bepaald volgens zijn nationale 
normen, na overleg met de uitvaardigende 
autoriteit;

Or. it

Amendement 178
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 21 – lid 10 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) de tenuitvoerlegging van een dergelijke b) de tenuitvoerlegging van een dergelijke 
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maatregel strijdig zou zijn met het recht 
van de tenuitvoerleggingsstaat.

maatregel strijdig zou zijn met de 
grondwettelijke rechtsbeginselen van de
tenuitvoerleggende staat.

Or. it

Amendement 179
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 22 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Indien een persoon die zich op het 
grondgebied van een lidstaat bevindt, door 
een gerechtelijke autoriteit van een andere 
lidstaat als getuige of deskundige moet 
worden gehoord, kan laatstgenoemde 
lidstaat een EOB uitvaardigen om het 
verhoor overeenkomstig het bepaalde in de 
leden 2 tot en met 4, per 
telefoonconferentie af te nemen.

1. Indien een persoon die zich op het 
grondgebied van een lidstaat bevindt, door 
een bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat beroepshalve als getuige of als 
deskundige moet worden gehoord, kan 
laatstgenoemde lidstaat een EOB 
uitvaardigen om het verhoor 
overeenkomstig het bepaalde in lid 4, per 
telefoonconferentie af te nemen. 4. Een 
telefoonconferentie wordt alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden gehouden 
wanneer de bewijsverkrijging niet op 
andere wijze mogelijk is en het bewijs niet 
wordt aangevochten. 

Or. en

Motivering

Bewijsverkrijging via de telefoon moet worden beperkt tot gevallen waarin geen risico bestaat 
dat de te horen persoon verklaringen aflegt waarmee hij zichzelf belast, zoals in het geval van 
getuigen die beroepshalve worden gehoord.

Amendement 180
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) de getuige of deskundige er niet mee b) de getuige of deskundige er niet mee 
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instemt dat het verhoor volgens die 
methode plaatsvindt.

instemt dat het verhoor volgens die 
methode plaatsvindt, door zich te beroepen 
op een gerechtvaardigde reden die door de 
tenuitvoerleggende gerechtelijke autoriteit 
wordt bepaald volgens zijn nationale 
normen.

Or. it

Amendement 181
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Tekst van het initiatief Amendement

b) te zorgen voor de identificatie van de 
getuige of deskundige;

Schrappen

Or. it

Amendement 182
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

c bis) de te horen persoon onverwijld op 
de hoogte te stellen van de procedurele 
rechten die hij geniet conform het 
Handvest en het EVRM, met inbegrip van 
de grondrechten en de beginselen van een 
eerlijk proces en gelijke wapens en het 
verschoningsrecht.

Or. en

Amendement 183
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
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Tekst van het initiatief Amendement

c bis) indien het gebruik van 
telefoonconferentie strijdig is met de 
grondwettelijke rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggende staat.

Or. it

Amendement 184
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Het verhoor van een getuige of een 
gerechtelijke medewerker of enige ander 
persoon die een bijzondere bescherming 
geniet, kan het recht laten gelden om dit 
anoniem te laten verlopen.

Or. it

Amendement 185
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 23 – lid 4

Tekst van het initiatief Amendement

4. De in dit artikel neergelegde 
verplichting is alleen van toepassing voor 
zover de gegevens in het bezit zijn van de 
bank die de rekening onder zich heeft.

Schrappen

Or. it

Amendement 186
Rosario Crocetta

Ontwerprichtlijn
Artikel 23 – lid 5 – letter a
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Tekst van het initiatief Amendement

a) niet een strafbaar feit is dat strafbaar is 
gesteld met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximum van ten minste vier jaar 
in de uitvaardigingsstaat en ten minste 
twee jaar in de tenuitvoerleggingsstaat;

a) niet een strafbaar feit is dat strafbaar is 
gesteld met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximum van ten minste twee jaar 
in de uitvaardigingsstaat of in strijd is met 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie of met de grondwettelijke 
rechtsbeginselen van de 
tenuitvoerleggingsstaat;

Or. it

Amendement 187
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 23 – lid 6 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

6 bis. Voorts kan een EOB worden 
uitgevaardigd om na te gaan of een 
natuurlijke of rechtspersoon tegen wie 
een strafprocedure loopt, een of meer 
rekeningen heeft bij een niet-bancaire 
financiële instelling op het grondgebied 
van de tenuitvoerleggingsstaat. De leden 3 
tot en met 6 zijn van overeenkomstige 
toepassing. In dit geval kan, behalve op de 
gronden voor weigering van de erkenning 
of tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 10, 
de tenuitvoerlegging van het EOB ook 
worden geweigerd als de uitvoering van 
de maatregel in een soortgelijke nationale 
zaak niet zou worden toegestaan.

Or. en

Amendement 188
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 24 – lid 3
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Tekst van het initiatief Amendement

3. De in dit artikel neergelegde 
verplichting is alleen van toepassing voor 
zover de gegevens in het bezit zijn van de 
bank die de rekening onder zich heeft.

Schrappen

Or. it

Amendement 189
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 24 – lid 4 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

4 bis. Voorts kan een EOB worden 
uitgevaardigd met betrekking tot de in lid 
1 verstrekte inlichtingen onder verwijzing 
naar de financiële operaties, verricht door 
niet-bancaire financiële instellingen. De 
leden 3 tot en met 4 zijn van 
overeenkomstige toepassing. In dit geval 
kan, behalve op de gronden voor 
weigering van de erkenning of 
tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 10, 
de tenuitvoerlegging van het EOB ook 
worden geweigerd als de uitvoering van 
de maatregel in een soortgelijke nationale 
zaak niet zou worden toegestaan.

Or. en

Amendement 190
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 26

Tekst van het initiatief Amendement

Gecontroleerde afleveringen Schrappen
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1. Er kan een EOB worden uitgevaardigd 
met het oog op het verrichten van een 
gecontroleerde aflevering op het 
grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat.
2. Het recht om op te treden en operaties 
die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van een EOB als in 
lid 1 bedoeld, te leiden en te controleren, 
berust bij de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

Or. en

Amendement 191
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 26

Tekst van het initiatief Amendement

Gecontroleerde afleveringen Schrappen
1. Er kan een EOB worden uitgevaardigd 
met het oog op het verrichten van een 
gecontroleerde aflevering op het 
grondgebied van de 
tenuitvoerleggingsstaat.
2. Het recht om op te treden en operaties 
die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van een EOB als in 
lid 1 bedoeld, te leiden en te controleren, 
berust bij de bevoegde autoriteiten van de 
tenuitvoerleggingsstaat.

Or. en

Amendement 192
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 27
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Tekst van het initiatief Amendement

Onderzoeksmaatregelen waarbij in real 
time, doorlopend en gedurende een 
bepaalde tijdspanne bewijsmateriaal 
wordt verzameld

Schrappen

1. Wanneer het EOB wordt uitgevaardigd 
ter uitvoering van een maatregel, inclusief 
deze bedoeld in de artikelen 25 en 26, 
waarbij in real time, doorlopend en 
gedurende een bepaalde tijdspanne 
bewijsmateriaal wordt verzameld, kan de 
tenuitvoerlegging ervan, behalve op de in 
artikel 10, lid 1, genoemde 
weigeringsgronden, ook worden 
geweigerd indien de betrokken maatregel 
in een vergelijkbare nationale zaak niet 
zou zijn toegestaan.
2. Artikel 10, lid 2, is van overeenkomstige 
toepassing op de in lid 1 bedoelde 
gevallen.
3. De tenuitvoerleggingsautoriteit kan de 
tenuitvoerlegging van een EOB als 
bedoeld in lid 1 afhankelijk maken van 
een overeenkomst betreffende de 
verdeling van de kosten.

Or. it

Amendement 193
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 27 – lid 1

Tekst van het initiatief Amendement

1. Wanneer het EOB wordt uitgevaardigd 
ter uitvoering van een maatregel, inclusief 
deze bedoeld in de artikelen 25 en 26, 
waarbij in real time, doorlopend en 
gedurende een bepaalde tijdspanne 
bewijsmateriaal wordt verzameld, kan de 
tenuitvoerlegging ervan, behalve op de in 

1. Wanneer het EOB wordt uitgevaardigd 
ter uitvoering van een maatregel, inclusief 
deze bedoeld in artikel 25, waarbij in real 
time, doorlopend en gedurende een 
bepaalde tijdspanne bewijsmateriaal wordt 
verzameld, kan de tenuitvoerlegging ervan, 
behalve op de in artikel 10, lid 1, 
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artikel 10, lid 1, genoemde 
weigeringsgronden, ook worden geweigerd 
indien de betrokken maatregel in een 
vergelijkbare nationale zaak niet zou zijn 
toegestaan.

genoemde weigeringsgronden, ook worden 
geweigerd indien de betrokken maatregel 
in een vergelijkbare nationale zaak niet zou 
zijn toegestaan.

Or. en

Amendement 194
Cornelis de Jong

Ontwerprichtlijn
Artikel 27 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

Artikel 27 bis
Voorlopige maatregelen

1. Een EOB kan worden uitgevaardigd 
om elke maatregel te laten nemen waarbij 
de vernietiging, omzetting, verplaatsing, 
overdracht of vervreemding van materiaal 
dat als bewijsstuk kan worden gebruikt 
voorlopig wordt voorkomen.
2. Het besluit over de voorlopige 
maatregel wordt door de 
tenuitvoerleggingsautoriteit binnen 24 
uur na ontvangst van het EOB, en in 
ieder geval zo snel mogelijk, genomen en 
meegedeeld.
3. Indien om de in lid 1 bedoelde 
voorlopige maatregel wordt gevraagd, 
geeft de uitvaardigende autoriteit in het 
EOB aan of het bewijsmateriaal aan de 
uitvaardigende staat wordt overgedragen 
dan wel in de tenuitvoerleggingsstaat 
blijft. Het EOB wordt door de 
tenuitvoerleggende autoriteit erkend en 
ten uitvoer gelegd en het bewijsmateriaal 
wordt door haar overgedragen volgens de 
in de richtlijn voorgeschreven procedures.
4. Indien een EOB overeenkomstig lid 3 
vergezeld gaat van de instructie dat het 
bewijsmateriaal in de 
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tenuitvoerleggingsstaat moet blijven, 
vermeldt de uitvaardigende autoriteit op 
welke datum de in lid 1 bedoelde 
voorlopige maatregel wordt ingetrokken, 
of op welke datum het verzoek tot 
overdracht van het bewijsmateriaal aan de 
uitvaardigende staat vermoedelijk zal 
worden gedaan.
5. Na overleg met de uitvaardigende 
autoriteit kan de 
tenuitvoerleggingsautoriteit, 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken, naar gelang van de 
omstandigheden passende voorwaarden 
stellen om de duur van de in lid 1 
bedoelde voorlopige maatregel te 
beperken. Indien de 
tenuitvoerleggingsautoriteit, 
overeenkomstig deze voorwaarden, 
intrekking van de voorlopige maatregel 
overweegt, stelt zij de uitvaardigende 
autoriteit daarvan in kennis en geeft ze 
haar de gelegenheid opmerkingen te 
maken. De uitvaardigende autoriteit laat 
de tenuitvoerleggingsautoriteit onverwijld 
weten dat de in lid 1 bedoelde maatregelen 
zijn ingetrokken.

Or. en

Amendement 195
Birgit Sippel

Ontwerprichtlijn
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Tekst van het initiatief Amendement

2 bis. Zij delen de Commissie de tekst van 
die bepalingen mede, alsmede een tabel 
ter weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 196
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 31 – lid 3

Tekst van het initiatief Amendement

3. Uiterlijk op … delen de lidstaten het 
secretariaat-generaal van de Raad en de 
Commissie de tekst mee van de bepalingen 
waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn in hun nationale recht 
omzetten.

3. Uiterlijk op … ** delen de lidstaten de 
Commissie de tekst mee van de bepalingen 
waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn in hun nationale recht 
omzetten.

Or. it

Amendement 197
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 31 – lid 4

Tekst van het initiatief Amendement

4. De Commissie dient uiterlijk op …

een verslag in bij het Europees Parlement 
en de Raad, waarin wordt beoordeeld in 
hoeverre de lidstaten de nodige 
maatregelen hebben genomen om aan deze 
richtlijn te voldoen; indien nodig gaat het 
verslag vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

4. De Commissie dient uiterlijk op …*** 
een verslag in bij het Europees Parlement 
en de Raad, waarin wordt beoordeeld in 
hoeverre de lidstaten de nodige 
maatregelen hebben genomen om aan deze 
richtlijn en de actualisering ervan te 
voldoen; indien nodig gaat het verslag 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen.

Or. it

Amendement 198
Sonia Alfano

Ontwerprichtlijn
Artikel 32
                                               
 PB: gelieve de datum twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn te willen inlassen.
 PB: gelieve de datum drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn te willen inlassen.
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Tekst van het initiatief Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
overhandigt de Commissie een verslag 
over de toepassing van deze richtlijn dat 
op zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
informatie is gebaseerd, aan het Europees 
Parlement en de Raad. Dit verslag gaat 
indien nodig vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze richtlijn.

Schrappen

Or. it

Amendement 199
Sarah Ludford

Ontwerprichtlijn
Artikel 32 – alinea 1

Tekst van het initiatief Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
overhandigt de Commissie een verslag 
over de toepassing van deze richtlijn dat op 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
informatie is gebaseerd, aan het Europees 
Parlement en de Raad. Dit verslag gaat 
indien nodig vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze richtlijn.

Uiterlijk vier jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
vervolgens op gezette tijden overhandigt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad een verslag over de toepassing 
van deze richtlijn dat op zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve informatie is gebaseerd 
en inzonderheid een evaluatie bevat van 
de gevolgen van de richtlijn voor de 
samenwerking in strafzaken, de rechten 
van de verdediging en 
gegevensbeschermingsvoorschriften. Dit 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Daar het EOB potentieel ernstige gevolgen kan hebben voor de grondrechten, de rechten van 
de verdediging en de gegevensbescherming, dient binnen één à twee jaar na de omzetting van 
de richtlijn door de lidstaten een diepgaande evaluatie te worden verricht van het effect 
ervan.
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