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Ändringsförslag 55
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Skäl 1

Initiativets text Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen har som mål att 
bevara och utveckla unionen som ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa.

(1) Europeiska unionen har som mål att 
bevara och utveckla unionen som ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa 
med respekt för Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna och de enskilda 
medlemsstaternas konstitutionella 
principer.

Or. it

Ändringsförslag 56
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(1a) Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättspraxis vid Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna har bidragit 
till att stärka de mänskliga rättigheterna, 
inbegripet rätten till en rättvis rättegång i 
Europa. Fördragen och stadgan 
fastställer en särskild roll för 
konventionsmekanismen, i enlighet med 
artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen enligt vilken EU ska ansluta sig 
till konventionen och enligt vilken det slås 
fast att konventionens grundläggande 
rättigheter ska vara styrande principer för 
unionens lagstiftning, och i enlighet med 
artikel 52 i stadgan som garanterar att 
dessa rättigheter tolkas likadant i både 
stadgan och konventionen.
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Or. en

Ändringsförslag 57
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 2

Initiativets text Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 82.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt ska 
det straffrättsliga samarbetet inom unionen 
bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga 
avgöranden, vilket sedan 
Europeiska rådets möte i Tammerfors 
den 15–16 oktober 1999 allmänt anses vara 
en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet 
inom unionen.

(2) I enlighet med artikel 82.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt ska 
det straffrättsliga samarbetet inom unionen 
bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga 
avgöranden, vilket sedan 
Europeiska rådets möte i Tammerfors 
den 15–16 oktober 1999 allmänt anses vara 
en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet 
inom unionen. Det ömsesidiga 
erkännandets positiva effekter och 
centrala roll ifrågasätts inte, men 
innebörden av detta är att denna princip 
ska tillämpas på rättsliga områden som 
inte harmoniserats och som bygger på 
olika rättsliga traditioner och 
straffrättsliga system, vilket kan leda till 
rättsliga anomalier som inverkar skadligt 
på de misstänktas rättigheter, något som 
belyses av erfarenheterna av 
användningen av den europeiska 
arresteringsordern. Det måste vidtas 
åtgärder som gör det möjligt för en 
nationell domstol att i allt väsentligt 
ingripa i fall där sådana anomalier kan 
uppstå. Närhelst principen om ömsesidigt 
erkännande tillämpas måste dessutom de 
grundläggande rättigheter som stipuleras 
i stadgan och i europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
garanteras.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Skäl 2

Initiativets text Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 82.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt ska 
det straffrättsliga samarbetet inom unionen 
bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga 
avgöranden, vilket sedan 
Europeiska rådets möte i Tammerfors 
den 15–16 oktober 1999 allmänt anses vara 
en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet 
inom unionen.

(2) I enlighet med artikel 82.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt ska 
det straffrättsliga samarbetet inom unionen 
bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga 
avgöranden, vilket sedan 
Europeiska rådets möte i Tammerfors 
den 15–16 oktober 1999 allmänt anses vara 
en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet 
inom unionen, med iakttagande av 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och de 
konstitutionella principerna i de 
medlemsstater som är omfattas av 
utredningsordern. 

Or. it

Ändringsförslag 59
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(2a) Den verkställande staten får inte 
avvisa utredningsordern på grundval av 
skillnader mellan den egna lagstiftningen 
och den utfärdande statens lagstiftning; 
däremot får utredningsordern avvisas om 
den strider mot Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den verkställande 
statens konstitutionella principer.

Or. it
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Ändringsförslag 60
Kinga Göncz

Utkast till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(2a) Det rättsliga samarbetet bygger på 
ömsesidigt förtroende för varandras 
rättsliga system, vilket kräver ett väl 
fungerande, oberoende och opartiskt 
rättsligt system utan någon som helst 
politisk inblandning i samtliga 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 61
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(2a) Det råder betydande skillnader 
mellan medlemsstaternas konstitutionella 
och rättsliga system, särskilt när det gäller 
åklagarens roll och tillåtligheten för de 
bevis som utredningsordern måste ta 
hänsyn till. Utredningsordern får således 
inte bortse från dessa skillnader genom 
att kräva mindre än vad som är 
nödvändigt i de verkställande staterna. 
Ytterligare ett skäl för vägran är att 
grundläggande rättigheter eller nationella 
konstitutionella principer i de inblandade 
medlemsstaterna kan komma att kränkas.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 12

Initiativets text Ändringsförslag

(12) För att säkerställa effektivitet i det 
straffrättsliga samarbetet bör 
möjligheterna att vägra erkänna eller 
verkställa utredningsordern, liksom att 
skjuta upp verkställigheten, vara 
begränsade.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 63
Anna Hedh

Utkast till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(12a) Det bör vara möjligt att vägra en 
utredningsorder om erkännande eller 
verkställighet av denna i den 
verkställande staten skulle innebära ett 
brott mot immunitet eller privilegier i 
denna stat. Det finns ingen gemensam 
definition av begreppen immunitet eller 
privilegier inom EU, och det överlåts 
därför till den nationella lagstiftningen att 
exakt definiera dessa begrepp, som kan 
inbegripa skydd som gäller medicinska 
och juridiska yrken men som inte bör 
tolkas på ett sätt som skulle strida mot 
skyldigheten att avskaffa vissa grunder 
för vägran enligt artikel 7 i protokollet 
från 2001 till konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmål mellan 
Europeiska unionens medlemsstater. 
Detta kan även inbegripa regler om 
tryckfrihet och yttrandefrihet i andra 
medier, även om dessa inte nödvändigtvis 
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betraktas som privilegier eller immunitet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(13a) De personuppgifter som behandlas i 
samband med genomförandet av detta 
direktiv kommer att skyddas i enlighet 
med tillämpliga instrument, inbegripet 
principerna i Europarådets konvention av 
den 28 januari 1981 om skydd för 
enskilda vid automatisk databehandling 
av personuppgifter, och genom det 
kompletterande skydd som följer av detta 
direktiv, i överensstämmelse med 
artikel 23 i konventionen av den 
29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål mellan Europeiska unionens 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 65
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(13a) De rättsmedel som är tillgängliga 
mot en utredningsorder bör åtminstone 
vara desamma som de som är tillgängliga 
i inhemska fall mot utredningsåtgärden i 
fråga. I enlighet med sin nationella 
lagstiftning bör medlemsstaterna 
säkerställa att dessa rättsmedel kan 
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användas och snabbt informera alla 
berörda parter om möjligheterna att 
använda rättsmedel och vilka typer som 
existerar. Då invändningar mot en 
utredningsorder anförs av en berörd part i 
den verkställande staten ska den 
verkställande staten undersöka huruvida 
det finns skäl för att inte erkänna 
utredningsordern, t.ex. bristande 
proportionalitet eller brott mot mänskliga 
rättigheter. Det är tillrådligt att denna 
information översänds till den utfärdande 
myndigheten och att den berörda parten 
vederbörligen informeras. Det måste 
garanteras att de personer som är föremål 
för en utredningsorder har rätt till 
information och tillgång till 
domstolsprövning. Rätten till försvar 
utgör en del av rätten till en rättvis 
rättegång (artiklarna 47 och 48 i stadgan) 
under förfarandets samtliga faser.

Or. en

Ändringsförslag 66
Anna Hedh

Utkast till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(13a) De rättsmedel som är tillgängliga 
mot en utredningsorder bör åtminstone 
vara desamma som de som är tillgängliga 
i inhemska fall mot utredningsåtgärden i 
fråga. I enlighet med sin nationella 
lagstiftning bör medlemsstaterna 
säkerställa att dessa rättsmedel kan 
användas och i god tid informera alla 
berörda parter om möjligheterna att 
använda rättsmedel och vilka typer som 
existerar. Då invändningar mot en 
utredningsorder anförs av en berörd part i 
den verkställande staten avseende sakliga 
skäl för utfärdandet av en
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utredningsorder är det tillrådligt att denna 
information översänds till den utfärdande 
myndigheten och att den berörda parten 
informeras i enlighet härmed. Det måste 
garanteras att de personer som är föremål 
för en utredningsorder har rätt till 
information och tillgång till 
domstolsprövning. Rätten till försvar 
utgör en del av rätten till en rättvis 
rättegång (artiklarna 47 och 48 i stadgan) 
under förfarandets samtliga faser.

Or. en

Ändringsförslag 67
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(13a) För att utredningsordern ska kunna 
verkställas i länder med begränsade 
ekonomiska resurser och 
utredningsresurser får, om det råder brist 
på sådana resurser, kostnaderna för 
utredningsorderns verkställande, som 
vanligtvis bestrids av den verkställande 
staten, bestridas direkt av den utfärdande 
staten. Medlemsstaterna får även utarbeta 
allmänna eller specifika 
överenskommelser för att kompensera för 
de uppstådda kostnaderna genom 
clearingkonton.

Or. it

Ändringsförslag 68
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 14
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Initiativets text Ändringsförslag

(14) Utredningsordern ger en samlad ram 
för bevisinhämtningen. Ytterligare regler 
behövs dock för vissa typer av 
utredningsåtgärder som bör anges i 
utredningsordern, såsom tillfällig 
överföring av frihetsberövade personer, 
hörande genom video- eller 
telefonkonferens, inhämtning av 
information avseende bankkonton, 
banktransaktioner eller kontrollerade 
leveranser. Utredningsåtgärder som 
innebär bevisinhämtning i realtid, 
kontinuerligt och under en viss tidsperiod, 
omfattas av utredningsordern, men den 
verkställande myndigheten bör ges 
flexibilitet när det gäller dessa åtgärder, 
med tanke på de skillnader som råder 
mellan medlemsstaternas nationella 
lagstiftningar.

(14) Utredningsordern ger en samlad ram 
för bevisinhämtningen. Ytterligare regler 
behövs dock för vissa typer av 
utredningsåtgärder som bör omfattas av 
utredningsordern, såsom tillfällig 
överföring av frihetsberövade personer, 
hörande genom video- eller 
telefonkonferens och inhämtning av 
information avseende bankkonton, 
banktransaktioner. Utredningsåtgärder som 
innebär bevisinhämtning i realtid, 
kontinuerligt och under en viss tidsperiod, 
omfattas av utredningsordern, men den 
verkställande myndigheten bör ges 
flexibilitet när det gäller dessa åtgärder, 
med tanke på de skillnader som råder 
mellan medlemsstaternas nationella 
lagstiftningar.

Or. en

Ändringsförslag 69
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(14a) I detta direktiv fastställs 
bestämmelser för vidtagande av en 
utredningsåtgärd som syftar till 
bevisinhämtning, i alla skeden av ett 
straffrättsligt förfarande inklusive under 
själva rättegången, om så behövs med 
deltagande av den berörda personen. En 
utredningsorder får exempelvis utfärdas 
för en tillfällig överföring av personen till 
den utfärdande staten eller för hörande 
genom videokonferens. Om personen ska 
överföras till en annan medlemsstat i 
lagföringssyfte, inbegripet för att ställas 
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inför rätta, bör en europeisk 
arresteringsorder utfärdas i enlighet med 
rådets rambeslut 2002/584/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 70
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 14b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(14b) För att försäkra sig om en 
proportionell användning av den 
europeiska arresteringsordern i 
lagföringssyfte, bör de rättsliga 
myndigheterna överväga om utfärdande 
av en utredningsorder för hörande av en 
misstänkt eller åtalad person genom 
videokonferens kan vara ett effektivt 
alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 71
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 14c (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(14c) En utredningsorder får utfärdas för 
inhämtande av bevismaterial som avser 
konton, oavsett vilket slags konto det rör 
sig om, som den person som är föremål 
för ett straffrättsligt förfarande innehar i 
en bank eller något annat finansiellt 
institut. Denna möjlighet ska generellt 
anses omfatta inte bara misstänkta eller 
åtalade, utan också andra personer som 
de behöriga myndigheterna i samband 
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med ett straffrättsligt förfarande finner 
det nödvändigt att inhämta sådan 
information om.

Or. en

Ändringsförslag 72
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 14d (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(14d) När det i detta direktiv hänvisas till 
finansiella institut ska denna term tolkas i 
enlighet med relevant definition i artikel 3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 
2005 om åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism1.
_______________
1 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Ändringsförslag 73
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 14e (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(14e) När en utredningsorder utfärdas i 
syfte att erhålla ”detaljerad information” 
om ett bestämt konto ska denna term 
minst anses omfatta kontoinnehavarens 
namn och adress, uppgifter om eventuella 
fullmakter som gäller för kontot och alla 
andra uppgifter och handlingar som 
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kontoinnehavaren överlämnade när 
kontot öppnades och som banken 
fortfarande är i besittning av.

Or. en

Ändringsförslag 74
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Skäl 14f (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(14f) Detta direktiv behandlar på grund 
av sitt tillämpningsområde endast 
provisoriska åtgärder i 
bevisinhämtningssyfte. Det bör i detta 
avseende betonas att allt material, 
inklusive finansiella tillgångar, kan 
omfattas av olika provisoriska åtgärder 
under det straffrättsliga förfarandet, inte 
enbart i bevisinhämtningssyfte utan också 
i förverkandesyfte. Det är viktigt att inse 
att skillnaden mellan de provisoriska 
åtgärdernas båda syften inte alltid är 
tydlig och att de provisoriska åtgärdernas 
syfte kan förändras under förfarandet 
gång. Det är därför av största vikt för det 
framtida arbetet att bibehålla ett flexibelt 
samband mellan de olika instrument som 
tillämpas på detta område. Bedömningen 
av huruvida materialet ska användas som 
bevis och därmed vara föremål för en 
utredningsorder bör dessutom av samma 
skäl göras av den utfärdande 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 75
Cornelis de Jong



AM\891612SV.doc 15/81 PE480.869v01-00

SV

Utkast till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

(17a) De personuppgifter som behandlas i 
samband med genomförandet av detta 
direktiv bör skyddas i enlighet med 
bestämmelserna i rådets 
rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete1. Bevis som 
inhämtats genom en utredningsorder får 
inte användas för andra ändamål än 
förebyggande, undersökning, påvisande 
eller lagföring av ett brott eller 
genomförande av straffrättsliga 
sanktioner och utövande av rätten till 
försvar.
_______________
1 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Ändringsförslag 76
Kinga Göncz

Utkast till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
skyldigheten att iaktta de grundläggande 
rättigheter och rättsprinciper som 
återges i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen, och alla skyldigheter 
som åligger rättsliga myndigheter i detta 
avseende ska kvarstå opåverkade. Detta 
direktiv ska inte heller leda till att 
medlemsstaterna vidtar några åtgärder som 
strider mot landets konstitutionella regler 
om föreningsfrihet, tryckfrihet och 

3. Detta direktiv ska inte påverka 
skyldigheten att iaktta de grundläggande 
rättigheter och rättsprinciper som 
återges i artikel 6 i fördraget om 
Europeiska unionen samt rätten till försvar 
– inbegripet tillgång till advokat i 
förfarandenas samtliga skeden – liksom 
rätten till effektiva rättsmedel och en 
rättvis prövning av en oavhängig och 
opartisk domstol i enlighet med vad som 
fastställs i artiklarna 47 och 48 i 
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yttrandefrihet i andra medier. Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Alla 
skyldigheter som åligger rättsliga 
myndigheter i detta avseende ska kvarstå 
opåverkade. Detta direktiv ska inte heller 
leda till att medlemsstaterna vidtar några 
åtgärder som strider mot landets 
konstitutionella regler om föreningsfrihet, 
tryckfrihet och yttrandefrihet i andra 
medier.

Or. en

Ändringsförslag 77
Kinga Göncz

Utkast till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Initiativets text Ändringsförslag

i) en domare, domstol, 
undersökningsdomare eller allmän åklagare 
som är behörig i det berörda fallet, eller

i) en domare, domstol, 
undersökningsdomare eller allmän åklagare 
som är behörig i det berörda fallet och som 
är helt oavhängig och opartisk, eller

Or. en

Ändringsförslag 78
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Initiativets text Ändringsförslag

i) en domare, domstol, 
undersökningsdomare eller allmän åklagare 
som är behörig i det berörda fallet, eller

i) en domare, domstol, 
undersökningsdomare eller allmän åklagare 
som är behörig i det berörda fallet, eller
annan rättslig myndighet som fastställs av 
den utfärdande staten och som, i det 
specifika fallet, handlar i sin egenskap av 
utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden eller utfärdar en 



AM\891612SV.doc 17/81 PE480.869v01-00

SV

utredningsorder på begäran av den 
svarandes ombud i syfte att säkerställa 
utredningsförfaranden som gynnar 
försvaret, med behörighet att beordra 
bevisinhämtning i det berörda fallet i 
enlighet med nationell lagstiftning,

Or. nl

Ändringsförslag 79
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Initiativets text Ändringsförslag

ii) en annan rättslig myndighet, enligt den 
utfärdande statens definition, som i det
enskilda fallet handlar i egenskap av 
utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta 
om bevisinhämtning i enlighet med 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 80
Anna Hedh

Utkast till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Initiativets text Ändringsförslag

ii) en annan rättslig myndighet, enligt den 
utfärdande statens definition, som i det 
enskilda fallet handlar i egenskap av 
utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta om 
bevisinhämtning i enlighet med nationell 
lagstiftning.

ii) en annan behörig myndighet, enligt den 
utfärdande statens definition, som i det 
enskilda fallet handlar i egenskap av 
utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta om 
bevisinhämtning i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Initiativets text Ändringsförslag

ii) en annan rättslig myndighet, enligt den 
utfärdande statens definition, som i det 
enskilda fallet handlar i egenskap av 
utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta om 
bevisinhämtning i enlighet med nationell 
lagstiftning.

ii) en annan behörig myndighet, enligt den 
utfärdande statens definition, som i det 
enskilda fallet handlar i egenskap av 
utredande myndighet i straffrättsliga 
förfaranden, med behörighet att besluta om 
bevisinhämtning i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. it

Ändringsförslag 82
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) verkställande myndighet: en myndighet 
som har behörighet att erkänna eller 
verkställa en utredningsorder i enlighet 
med detta direktiv. Den verkställande 
myndigheten ska vara en myndighet som är 
behörig att vidta den utredningsåtgärd som 
avses i utredningsordern i ett liknande 
nationellt ärende.

b) verkställande myndighet: en myndighet 
som har behörighet att erkänna en 
utredningsorder och se till att den 
verkställs i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det bör stå klart att den verkställande myndigheten är den myndighet som erkänner 
utredningsordern, men inte den myndighet som genomför åtgärden, dvs. verkställer den.
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Ändringsförslag 83
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) Avlyssning och omedelbara 
överföranden av telemeddelanden enligt 
artikel 18.1 a i konventionen.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 84
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) Avlyssning och omedelbara 
överföranden av telemeddelanden enligt 
artikel 18.1 a i konventionen.

b) Avlyssning av telemeddelanden enligt 
avdelning III i konventionen.

Or. en

Ändringsförslag 85
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Initiativets text Ändringsförslag

c) Avlyssning av telemeddelanden enligt 
artikel 18.1 b i konventionen i den mån de 
avser de situationer som anges i 
artikel 18.2 a och c samt artikel 20 i 
konventionen.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 86
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Initiativets text Ändringsförslag

c) Avlyssning av telemeddelanden enligt 
artikel 18.1 b i konventionen i den mån de 
avser de situationer som anges i 
artikel 18.2 a och c samt artikel 20 i 
konventionen.

c) Hemliga utredningar enligt artikel 14 i 
konventionen.

Or. en

Ändringsförslag 87
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ca) Kontrollerade leveranser i enlighet 
med artikel 12 i konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan 
Europeiska unionens medlemsstater.

Or. en

Motivering

Utredningsorderns tillämpningsområde är för närvarande mycket vitt och omfattar alla typer 
av utredningsåtgärder, oavsett hur inkräktande eller känsliga de är. Vi anser inte att 
avlyssning, kontrollerade leveranser och hemliga utredningar är relevanta för 
tillämpningsområdet och vi föreslår att de stryks. Avlyssning ligger utanför 
tillämpningsområdet i rådets ursprungliga text och vi stryker de andra två åtgärderna.

Ändringsförslag 88
Cornelis de Jong
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Utkast till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ca) Kontrollerade leveranser i enlighet 
med artikel 12 i konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan 
Europeiska unionens medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 89
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led cb (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

cb) Hemliga utredningar i enlighet med 
artikel 14 i konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmål mellan 
Europeiska unionens medlemsstater.

Or. en

Motivering

Utredningsorderns tillämpningsområde är för närvarande mycket vitt och omfattar alla typer 
av utredningsåtgärder, oavsett hur inkräktande eller känsliga de är. Vi anser inte att 
avlyssning, kontrollerade leveranser och hemliga utredningar är relevanta för 
tillämpningsområdet och vi föreslår att de stryks. Avlyssning ligger utanför 
tillämpningsområdet i rådets ursprungliga text och vi stryker de andra två åtgärderna.

Ändringsförslag 90
Stanimir Ilchev

Utkast till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Initiativets text Ändringsförslag

Utredningsordern får utfärdas Utredningsordern får utfärdas med 
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avseende på ett redan inlett straffrättsligt 
förfarande, som faller under en 
brottmålsdomstols behörighet/jurisdiktion 
enligt den utfärdande statens nationella 
lagstiftning

Or. en

Motivering

Texten ändras för att det tydligt ska framgå att det straffrättsliga förfarandet måste ha inletts. 
Det får inte förekomma några rättsliga åtgärder utan ett vederbörligt straffrättsligt 
förfarande. Straffrättsliga förfaranden genomförs alltid med avseende på brott och aldrig 
med avseende på lindrigare förseelser eller kränkningar av lagen.

Ändringsförslag 91
Stanimir Ilchev

Utkast till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) med avseende på straffrättsliga 
förfaranden som inletts hos eller ska tas 
upp inför en rättslig myndighet med 
avseende på en straffbar gärning enligt 
den utfärdande statens nationella 
lagstiftning,

utgår

Or. en

Motivering

De straffrättsliga förfarandena måste ha inletts. Det får inte förekomma några rättsliga 
åtgärder utan ett vederbörligt straffrättsligt förfarande.

Ändringsförslag 92
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Initiativets text Ändringsförslag

aa) på begäran av den misstänktes eller 
frihetsberövades ombud i syfte att 
säkerställa att de utredningsförfaranden 
som denna person har begärt för sitt 
försvar tillämpas,

Or. nl

Ändringsförslag 93
Stanimir Ilchev

Utkast till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) vid förfaranden som inletts hos 
administrativa myndigheter med avseende 
på sådana gärningar som är straffbara 
enligt den utfärdande statens nationella 
lagstiftning såsom överträdelser av 
rättsregler, och då beslutet kan leda till 
förfaranden inför en domstol som är 
behörig att handlägga brottmål,

utgår

Or. en

Motivering

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.
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Ändringsförslag 94
Stanimir Ilchev

Utkast till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Initiativets text Ändringsförslag

c) vid förfaranden som inletts hos 
rättsliga myndigheter med avseende på 
sådana gärningar som är straffbara enligt 
den utfärdande statens nationella 
lagstiftning såsom överträdelser av 
rättsregler, och då beslutet kan leda till 
förfaranden inför en domstol som är 
behörig att handlägga brottmål, och

utgår

Or. en

Motivering

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Ändringsförslag 95
Stanimir Ilchev

Utkast till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led d
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Initiativets text Ändringsförslag

d) i samband med de förfaranden som 
anges i leden a, b och c vilka hänför sig 
till brott eller överträdelser för vilka en 
juridisk person kan ställas till ansvar eller 
bestraffas i den utfärdande staten.

utgår

Or. en

Motivering

När det gäller strykningen av led d): Straffrättsligt ansvar är personligt och bör bäras av 
fysiska personer. En juridisk person bör inte i sig själv vara ansvarig i straffrättslig 
bemärkelse. Den bör endast bära civilrättsligt ansvar. Endast brott kan vara föremål för 
straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 96
Jan Philipp Albrecht

Utkast till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Utredningsordern som återges i
formuläret i bilaga A ska fyllas i och 
undertecknas av den utfärdande 
myndigheten, som också ska intyga att 
innehållet är riktigt.

1. Utredningsordern ska utfärdas så att 
den överensstämmer med formuläret i 
bilaga A till detta direktiv. Den ska i
synnerhet innehålla följande uppgifter:

a) Den utfärdande myndigheten och/eller 
den godkännande myndigheten.
aa) Syftet med och skälet till 
utredningsordern.
ab) Nödvändiga uppgifter som är 
tillgängliga om den eller de berörda 
personerna.
ac) En beskrivning av den straffrättsliga 
gärning som är föremål för utredning 
eller förfaranden samt tillämpliga 
bestämmelser i straffrätten.
ad) En beskrivning av den eller de 
begärda utredningsåtgärderna och av det 
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bevismaterial som ska inhämtas.

Or. en

Ändringsförslag 97
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. En utredningsorder ska översättas till 
det officiella språket eller något av de 
officiella språken i den verkställande 
staten av den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten.
Det formulär som avses i bilaga A ska 
översättas till det officiella språket eller 
något av de officiella språken i den 
utfärdande staten av den behöriga 
myndigheten i den verkställande staten.

Or. en

Ändringsförslag 98
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. Den utredningsorder som avses i 
formuläret i bilaga A ska i enlighet med 
artikel 5.2 översättas till det officiella 
språket eller något av de officiella 
språken i den verkställande staten av den 
behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten.

Or. en
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Motivering

Ordalydelsen är tagen från Europeiska skyddsordern som innehåller detaljerade 
bestämmelser om översättning.

Ändringsförslag 99
Jan Philipp Albrecht

Utkast till direktiv
Artikel 5a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 5a
Lindrigare brott

Om den verkställande myndigheten har 
skäl att tro att
a) utredningsåtgärden gäller ett brott som
den kan anse vara mycket lindrigt, eller
b) det är sannolikt att det slutliga straffet i 
fallet kommer att vara mycket lindrigt,
ska den verkställande myndigheten 
samråda med den utfärdande 
myndigheten om nödvändigheten av att 
verkställa utredningsåtgärden i det 
enskilda fallet, om en sådan förklaring 
inte har getts i utredningsordern eller om 
den verkställande myndigheten efter att 
ha mottagit utredningsordern anser att det 
inte vore proportionerligt att verkställa 
utredningsordern för detta lindrigare 
brott. Efter ett sådant samråd får den 
utfärdande myndigheten besluta att 
återkalla utredningsordern.

Or. en

Motivering

Denna artikel bidrar till att säkerställa att utredningsordern används proportionerligt. 
Oproportionerlig användning av det slag som sker i samband med den 
europeiska arresteringsordern bör undvikas.
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Ändringsförslag 100
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 5a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 5a
Uppfyllandet av dessa villkor ska i varje 
enskilt fall bedömas av den utfärdande 
myndigheten. Om den verkställande 
myndigheten har skäl att tro att
a) utredningsåtgärden inte är 
proportionerlig, eller att
b) utredningsåtgärden gäller ett brott som 
den kan anse vara mycket lindrigt,
ska den verkställande myndigheten 
samråda med den utfärdande 
myndigheten om nödvändigheten av att 
verkställa utredningsåtgärden i det 
enskilda fallet, om en sådan förklaring 
inte har getts i utredningsordern. Efter ett 
sådant samråd får den utfärdande 
myndigheten besluta att återkalla 
utredningsordern.

Or. en

Motivering

Rådet och föredraganden har lagt till artikel 5a. Detta ändringsförslag är kopplat till 
ändringsförslag 24 från föredraganden, som skiljer sig mycket lite men som dock innefattar 
begreppet lindrigare brott som kan skilja sig från proportionalitet.

Ändringsförslag 101
Nuno Melo

Utkast till direktiv
Artikel 5a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 5a
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Villkor för utfärdande och översändande 
av en utredningsorder

1. En utredningsorder får utfärdas först 
när den utfärdande myndigheten är 
övertygad om att följande villkor 
uppfyllts:
a) Utfärdandet av utredningsordern är 
nödvändigt och proportionerligt med 
avseende på de förfaranden som avses i 
artikel 4.
b) De utredningsåtgärder som nämns i 
utredningsordern skulle ha beordrats på 
samma villkor i ett liknande nationellt 
fall.
2. Uppfyllandet av dessa villkor ska i varje 
enskilt fall bedömas av den utfärdande 
myndigheten.
3. Efter att det har skett en bedömning av 
utredningsorderns överensstämmelse med 
villkoren för utfärdande, ska 
utredningsordern vid behov och i enlighet 
med direktivet godkännas av en domare, 
domstol, undersökningsdomare eller 
åklagare innan den översänds till den 
verkställande myndigheten.

Or. en

Motivering

I systematiska termer är det med tillämpning av artikel 10 i direktivet alltid möjligt för den 
utfärdande och verkställande staten att kontrollera kravet på proportionalitet.

Ändringsförslag 102
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 5a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 5a
1. En utredningsorder får utfärdas först 
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när den utfärdande myndigheten är 
övertygad om att följande villkor 
uppfyllts:
a) Utfärdandet av utredningsordern är 
nödvändigt och står i proportion till syftet 
med de förfaranden som anges i artikel 4.
b) De utredningsåtgärder som nämns i 
utredningsordern skulle ha beordrats på 
samma villkor i ett liknande nationellt 
fall.
2. Uppfyllandet av dessa villkor ska i varje 
enskilt fall bedömas av den utfärdande 
myndigheten. I undantagsfall ska en 
bedömning göras av myndigheten i den 
verkställande staten om det finns starka 
skäl att anta, på grundval av tydliga och 
objektiva bevis, att åtgärderna inte är 
proportionerliga eller att de är 
uttryckligen oberättigade och inte kan 
användas i ett internt förfarande i den 
utfärdande staten.
3. Efter att det har skett en bedömning av 
utredningsorderns överensstämmelse med 
villkoren för utfärdande, ska den i 
enlighet med direktivet godkännas av en 
domare, domstol, undersökningsdomare 
eller åklagare innan den översänds till 
den verkställande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 103
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 2 b får varje medlemsstat utse en 
central myndighet eller, om det föreskrivs i 
dess rättssystem, flera centrala 
myndigheter för att biträda de behöriga 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 2 b får varje medlemsstat utse en 
central myndighet eller, om det föreskrivs i 
dess rättssystem, flera centrala 
myndigheter för att biträda de behöriga 
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myndigheterna. En medlemsstat får, om 
organisationen av dess interna rättssystem 
så kräver, låta sin/sina centrala 
myndighet/er ansvara för det 
administrativa översändandet och 
mottagandet av utredningsordern samt för 
annan officiell korrespondens i anslutning 
härtill.

myndigheterna. En medlemsstat får, om 
organisationen av dess interna rättssystem 
så kräver, låta sin/sina centrala 
myndighet/er ansvara för det 
administrativa översändandet och 
mottagandet av utredningsordern samt för 
annan officiell korrespondens i anslutning 
härtill. Ledamöterna av den centrala 
myndigheten i fråga ska utses av 
domarorganisationer som ska välja dessa 
ledamöter bland personer inom 
domarkåren. Denna myndighet har 
visserligen ingen utredande befogenhet 
men är skyldig att följa de principer om 
sekretess och obligatorisk lagföring som 
vanligtvis gäller för de utredande 
domarna när de är i tjänst.

Or. it

Ändringsförslag 104
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Om den utfärdande myndigheten så 
önskar, kan översändandet ske genom det 
europeiska rättsliga nätverkets säkra 
telekommunikationssystem.

3. Om den utfärdande myndigheten så 
önskar, kan översändandet göras genom 
det europeiska rättsliga nätverkets säkra 
telekommunikationssystem eller genom 
Eurojust.

Or. it

Ändringsförslag 105
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 6 – punkt 4
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Initiativets text Ändringsförslag

4. Om den verkställande myndigheten inte 
är känd, ska den utfärdande myndigheten 
göra de efterforskningar som krävs för att 
erhålla informationen från den 
verkställande staten, inklusive via det 
europeiska rättsliga nätverkets 
kontaktpunkter.

4. Om den verkställande myndigheten inte 
är känd, ska den utfärdande myndigheten 
göra de efterforskningar som krävs för att 
erhålla informationen från den 
verkställande staten, inklusive via Eurojust 
och det europeiska rättsliga nätverkets 
kontaktpunkter.

Or. it

Ändringsförslag 106
Stanimir Ilchev

Utkast till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Initiativets text Ändringsförslag

6. Alla svårigheter rörande översändandet 
eller äktheten av de handlingar som behövs 
för att verkställa utredningsordern ska 
behandlas genom direkta kontakter mellan 
de berörda utfärdande och verkställande 
myndigheterna, eller, i förekommande fall, 
med bistånd av medlemsstaternas centrala 
myndigheter.

6. Alla svårigheter rörande översändandet 
eller äktheten av de handlingar som behövs 
för att verkställa utredningsordern ska 
behandlas genom direkta kontakter mellan 
de berörda utfärdande och verkställande 
myndigheterna, eller, i förekommande fall, 
med bistånd av medlemsstaternas centrala 
myndigheter. Den verkställande 
myndigheten ska kontrollera 
utredningsorderns äkthet och den 
utfärdande myndighetens behörighet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Initiativets text Ändringsförslag

6. Alla svårigheter rörande översändandet 6. Alla svårigheter rörande översändandet 
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eller äktheten av de handlingar som behövs 
för att verkställa utredningsordern ska 
behandlas genom direkta kontakter mellan 
de berörda utfärdande och verkställande 
myndigheterna, eller, i förekommande fall, 
med bistånd av medlemsstaternas centrala 
myndigheter.

eller äktheten av de handlingar som behövs 
för att verkställa utredningsordern ska 
behandlas genom direkta kontakter mellan 
de berörda utfärdande och verkställande 
myndigheterna, eller, i förekommande fall, 
med bistånd av medlemsstaternas centrala 
myndigheter. Inom ramen för sitt mandat 
ska Eurojust tillhandahålla assistans i 
alla frågor som rör utfärdande, 
överföring och verkställande av 
utredningsordern, i syfte att förenkla 
användningen av en sådan order.

Or. it

Ändringsförslag 108
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. Riktigheten i innehållet i en 
kompletterande utredningsorder ska 
intygas i enlighet med artikel 5 och 
godkännas i enlighet med artikel 5a.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att en kompletterande utredningsorder utfärdas i enlighet med samma kriterier 
som en ursprunglig utredningsorder.

Ändringsförslag 109
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Den utfärdande myndigheten får begära 3. Den utfärdande myndigheten får begära 
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att en eller flera myndigheter i den 
utfärdande staten bistår de behöriga 
myndigheterna i den verkställande staten 
vid verkställandet av utredningsordern. 
Den verkställande myndigheten ska 
uppfylla begäran, förutsatt att ett sådant 
deltagande inte strider mot de 
grundläggande rättsprinciperna i den 
verkställande staten.

att en eller flera myndigheter i den 
utfärdande staten bistår de behöriga 
myndigheterna i den verkställande staten 
vid verkställandet av utredningsordern. 
Den verkställande myndigheten ska 
uppfylla begäran, förutsatt att 

a) ett sådant deltagande inte strider mot 
den nationella lagstiftningen i den 
verkställande staten,

aa) ett sådant deltagande inte skadar dess 
grundläggande nationella 
säkerhetsintressen, 
ab) deltagandet av den utfärdande statens 
myndigheter inte innebär en alltför stor 
börda för den verkställande statens 
resurser.

De myndigheter från den utfärdande 
staten som är närvarande i den 
verkställande staten ska följa lagen i den 
verkställande staten under verkställandet 
av utredningsordern. De har inga 
brottsbekämpande befogenheter på den 
verkställande statens territorium.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra på vilka villkor och med vilka rättsliga begränsningar som 
tjänstemän från en annan medlemsstat kan delta i utredningar i en annan medlemsstat samt 
vilken deras rättsliga ställning är.

Ändringsförslag 110
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) den utredningsåtgärd som där anges b) den utredningsåtgärd som där anges 
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finns enligt den verkställande statens 
lagstiftning, men endast kan användas för 
en förteckning över brott eller en 
brottskategori som inte omfattar det brott 
som avses i utredningsordern, eller

finns enligt den verkställande statens 
lagstiftning, men inte är tillåtlig i ett 
liknande fall, eller

Or. en

Ändringsförslag 111
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Initiativets text Ändringsförslag

c) den utredningsåtgärd som den 
verkställande myndigheten har valt 
kommer att ge samma resultat som den 
åtgärd som anges i utredningsordern men 
med användning av mindre tvingande
åtgärder.

c) den utredningsåtgärd som den 
verkställande myndigheten har valt 
kommer att ge samma resultat som den 
åtgärd som anges i utredningsordern men 
med användning av mindre inkräktande
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 112
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Initiativets text Ändringsförslag

2. När den verkställande myndigheten 
beslutar att utnyttja den möjlighet som 
avses i punkt 1, ska den först informera 
den utfärdande myndigheten, som kan 
besluta att dra tillbaka utredningsordern.

2. När den verkställande myndigheten 
beslutar att utnyttja den möjlighet som 
avses i punkt 1, eventuellt med stöd av 
Eurojust, ska den samråda med den 
utfärdande myndigheten i syfte att 
kartlägga de alternativa åtgärder som är 
bäst lämpade under rådande 
omständigheter. Efter detta samråd ska 
den verkställande myndigheten officiellt
informera den utfärdande myndigheten, 
som kan besluta att dra tillbaka 
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utredningsordern.

Or. it

Ändringsförslag 113
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. När, i enlighet med punkt 1, den 
utredningsåtgärd som föreskrivs i 
utredningsordern inte finns i den 
verkställande statens lagstiftning, eller 
inte skulle vara tillgänglig i ett liknande 
inhemskt fall, och där det inte finns 
någon annan utredningsåtgärd som 
skulle få samma resultat som den begärda 
åtgärden, måste den verkställande 
myndigheten meddela den utfärdande 
myndigheten att det inte har varit möjligt 
att tillhandahålla den begärda hjälpen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led -aa (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

-aa) utredningsordern strider mot 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna eller mot 
den verkställande statens konstitutionella 
principer,

Or. it
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Ändringsförslag 115

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led -ab (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

-ab) utredningsordern avser gärningar 
som inte utgör ett brott enligt den 
verkställande statens nationella 
lagstiftning, förutom enligt de villkor och 
för de brott som anges i artikel 2.2 i 
rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13  juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna1, och som inte 
ska vara föremål för kontroll av om det 
föreligger dubbel straffbarhet,
_______________
1 EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

Or. en

Motivering

Det måste fastställas ett enhetligt system när det gäller dubbel straffbarhet mellan direktivet 
om en europeisk utredningsorder och bestämmelserna i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF 
om en europeisk arresteringsorder. Medlemsstaterna bör inte utföra kontroller av om det 
föreligger dubbel straffbarhet med avseende på de 32 brott och villkor som förtecknas i 
nämnda bestämmelser.

Ändringsförslag 116
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led aa (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

aa) utredningsordern avser uppgifter som 
inte utgör en sanktion avseende lindrigare 
brott enligt den verkställande statens 
lagstiftning,

Or. en
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Ändringsförslag 117
Kinga Göncz

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led aa (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

aa) principen om domstolens 
oavhängighet och opartiskhet har 
kränkts,

Or. en

Ändringsförslag 118
Kinga Göncz

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led ab (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ab) det finns tydliga bevis för att de 
grundläggande rättigheterna för den 
person som är föremål för straffrättsliga 
förfaranden inte har respekterats samt att 
rätten till advokat och rätten till tolkning 
– i tillämpliga fall – inte har 
tillmötesgåtts,

Or. en

Ändringsförslag 119
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led da (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

da) den gärning för vilken 
utredningsordern har utfärdats inte utgör 
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ett brott enligt den verkställande statens 
lagstiftning och om den begärda 
utredningsåtgärden är tvingande, 
inbegripet där denna skulle kräva 
husrannsakan eller beslag, utförande av 
kroppsundersökningar eller inhämtande 
av kroppsmaterial eller biometriska 
uppgifter såsom DNA eller fingeravtryck 
från en person,

Or. en

Motivering

Vi stöder föredragandens nya struktur och utvidgade skäl för vägran. Att acceptera dubbel 
straffbarhet för allting innebär dock att man i alltför hög grad hämmar det rättsliga 
samarbetet. Dubbel straffbarhet bör endast kontrolleras om den eftersträvade åtgärden är 
tvingande.

Ändringsförslag 120
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

1a. Om utredningsordern strider mot den 
verkställande statens konstitutionella 
principer får den prövas av rättsväsendet i 
den verkställande staten.

Or. it

Ändringsförslag 121
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 10 – punkt 1b (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

1b. Den verkställande myndigheten får 
inte åberopa någon rätt att invända mot 
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utredningsordern när utredningen begärs 
av skäl som är kopplade till organiserad 
brottslighet, maffian eller terrorism, med 
undantag för om innehållet i 
utredningsordern strider mot 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna eller den 
verkställande statens konstitutionella 
principer.

Or. it

Ändringsförslag 122
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Initiativets text Ändringsförslag

5. Om det inte är praktiskt möjligt för den 
behöriga verkställande myndigheten i ett 
enskilt fall att hålla tidsfristen i punkt 3, 
ska den utan dröjsmål på valfritt sätt 
underrätta den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten och ange skälen till 
förseningen och hur lång tid som 
uppskattningsvis behövs för att beslutet ska 
kunna fattas. I detta fall kan den tidsfrist 
som anges i punkt 3 förlängas med högst 
30 dagar.

5. Om det i ett enskilt fall inte är praktiskt 
möjligt för den behöriga verkställande 
myndigheten att hålla tidsfristen i punkt 3 
eller att genomföra åtgärden en särskild 
dag enligt punkt 2, ska den utan dröjsmål 
på valfritt sätt underrätta den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten och 
ange skälen till förseningen och hur lång 
tid som uppskattningsvis behövs för att 
beslutet ska kunna fattas. I detta fall kan 
den tidsfrist som anges i punkt 3 förlängas 
med högst 30 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 123
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den verkställande myndigheten ska utan 1. Den verkställande myndigheten ska utan 



AM\891612SV.doc 41/81 PE480.869v01-00

SV

onödigt dröjsmål överlämna de bevis som 
inhämtats vid verkställigheten av 
utredningsordern i den utfärdande staten. 
Om så begärs i utredningsordern och så är 
möjligt enligt den verkställande statens 
nationella lagstiftning ska bevismaterialet 
omedelbart överlämnas till de behöriga 
myndigheterna i den utfärdande stat som 
bistår vid verkställandet av 
utredningsordern i enlighet med artikel 8.3.

onödigt dröjsmål överlämna de bevis som 
inhämtats eller som de behöriga 
myndigheterna i den verkställande staten 
redan förfogar över som ett resultat av
verkställigheten av utredningsordern i den 
utfärdande staten. Om så begärs i 
utredningsordern och så är möjligt enligt 
den verkställande statens nationella 
lagstiftning ska bevismaterialet omedelbart 
överlämnas till de behöriga myndigheterna 
i den utfärdande stat som bistår vid 
verkställandet av utredningsordern i 
enlighet med artikel 8.3.

Or. en

Ändringsförslag 124
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Den verkställande myndigheten ska utan 
onödigt dröjsmål överlämna de bevis som 
inhämtats vid verkställigheten av 
utredningsordern i den utfärdande staten. 
Om så begärs i utredningsordern och så är 
möjligt enligt den verkställande statens 
nationella lagstiftning ska bevismaterialet 
omedelbart överlämnas till de behöriga 
myndigheterna i den utfärdande stat som 
bistår vid verkställandet av 
utredningsordern i enlighet med artikel 8.3.

1. Den verkställande myndigheten ska utan 
onödigt dröjsmål överlämna de bevis som 
inhämtats vid verkställigheten av 
utredningsordern i den utfärdande staten. 
Om så begärs i utredningsordern ska 
bevismaterialet omedelbart överlämnas till 
de behöriga myndigheterna i den 
utfärdande stat som bistår vid 
verkställandet av utredningsordern i 
enlighet med artikel 8.3.

Or. it

Ändringsförslag 125
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (nytt)
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Initiativets text Ändringsförslag

2a. Om de berörda föremålen, 
handlingarna eller uppgifterna redan är 
relevanta för andra förfaranden, får den 
verkställande myndigheten på uttrycklig 
begäran och efter samråd med den 
utfärdande myndigheten tillfälligt 
överlämna bevismaterialet, på villkor att 
det återlämnas till den verkställande 
staten så snart som det inte längre behövs 
i den utfärdande staten eller vid varje 
annan tidpunkt/varje annat tillfälle som 
de behöriga myndigheterna kommer 
överens om.

Or. en

Ändringsförslag 126
Nuno Melo

Utkast till direktiv
Artikel 13

Initiativets text Ändringsförslag

Rättsmedel ska vara tillgängliga för de 
berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. De sakliga skälen för 
utfärdandet av en utredningsorder får 
prövas endast i talan som väckts vid en 
domstol i den utfärdande staten.

1. Berörda parter, inklusive tredje man i 
god tro, har för att försvara sina 
rättmätiga intressen rätt att få 
erkännandet och verkställandet av en 
utredningsorder prövat i en domstol i den 
verkställande staten.
1a. De sakliga skälen för utfärdandet av en 
utredningsorder får prövas endast i talan 
som väckts vid en domstol i den utfärdande 
staten.

1b. När rättslig prövning har inletts i 
enlighet med punkt 1 ska den rättsliga 
myndigheten informeras om grunden och 
skälen för prövningen så att den kan 
utöva sina processrättsliga rättigheter.
1c. Förutsatt att behovet av att garantera 
utredningssekretessen inte ifrågasätts, i 
enlighet med artikel 18.1, ska 
myndigheterna i den utfärdande och den 
verkställande staten tillhandahålla 
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berörda parter relevant och lämplig 
information för att garantera att dessa 
kan utöva rätten till rättslig prövning och 
rätten att väcka talan i enlighet med 
ovanstående punkter.
1d. Överklagande innebär endast att 
ärendet kan prövas och leder inte till att 
verkställandet av den utredningsåtgärd 
som begärts av den utfärdande staten 
avbryts.
1e. Om överklagande anhängiggjorts 
kommer inhämtat bevismaterial trots detta 
att överföras till den utfärdande staten 
först när överklagandet har 
slutbehandlats.
1f. Den berörda parten får i samband med 
överklagande begära att detta ska få 
uppskjutande verkan genom att påvisa att 
verkställandet av den utfärdande statens 
begäran skulle förorsaka honom eller 
henne allvarlig eller irreparabel skada.
1g. Enligt föregående punkt får 
domstolen tillfälligt avbryta behandlingen 
i syfte att garantera den berörda partens 
intressen, samtidigt som den tar hänsyn 
till bevarandet av bevismaterialet och hur 
effektiv en begäran som har gjorts av den 
utfärdande staten är.
1h. Trots tillämpningen av punkt 1 i 
denna artikel får den utfärdande staten 
begära att den inhämtade bevisningen 
överlämnas fram till dess att 
överklagandet slutbehandlats, om den kan 
bevisa att den verkställande statens 
kvarhållande av bevisningen skulle 
orsaka irreparabel skada och äventyra 
den utredning som motiverade begäran.
1i. Enligt föregående punkt och om den 
berörda partens rättsliga åtgärd är 
effektiv får det bevismaterial som 
överlämnats till den utfärdande staten 
under den tid då överklagandet är 
avhängigt inte användas, alternativt ska 
det förstöras, beroende på varje enskilt 
fall och typen av bevismaterial.
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Or. en

Motivering

Föredragandens avsikt är att garantera att en berörd part har faktisk tillgång till rättsmedel, 
samtidigt som man garanterar att detta rättsmedel inte enbart utnyttjas som en 
förseningsmekanism för att lägga hinder i vägen för de utredningar som motiverade begäran.

Ändringsförslag 127
Jan Philipp Albrecht

Utkast till direktiv
Artikel 13

Initiativets text Ändringsförslag

Rättsmedel ska vara tillgängliga för de 
berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. De sakliga skälen för 
utfärdandet av en utredningsorder får 
prövas endast i talan som väckts vid en 
domstol i den utfärdande staten.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att alla 
berörda parter eller personer har 
möjlighet att få utfärdande, erkännande 
och verkställighet av en utredningsorder 
prövat i domstol, i syfte att tillvarata sina 
berättigade intressen.
1a. Begäran om överklagande av 
erkännandet och verkställandet av 
utredningsordern ska inlämnas till den 
berörda myndigheten i den verkställande 
staten i enlighet med den statens 
lagstiftning.
1b. Begäran om överklagande av 
utfärdandet av utredningsordern, 
inklusive huruvida de villkor som 
fastställs i artikel 5a.1 är uppfyllda, får 
endast inlämnas till den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten. Den 
utfärdande staten ska se till att de berörda 
rättsmedlen är likadana som de som finns 
tillgängliga i ett jämförbart nationellt fall.
1c. Den utfärdande och den verkställande 
myndigheten ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att underlätta 
tillvaratagandet av den rätt att överklaga 
som avses i punkterna 1a och 1b, särskilt 
genom att förse berörda parter med 
relevant och adekvat information som ska 
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vara utformad på ett för dem begripligt 
språk avseende möjligheterna att 
överklaga. Den utfärdande staten ska 
tillhandahålla information, på grundval 
av sin nationella lagstiftning, om 
möjligheten att överklaga utfärdandet av 
utredningsordern och de 
utredningsåtgärder som beordras i denna.
1d. Medlemsstaterna ska se till att 
tidsfristerna för överklagande enligt 
punkterna 1a och 1b tillämpas så att 
berörda parter eller personer faktiskt kan 
hävda sin överklaganderätt.
1e. Om överklagande enligt punkt 1a 
anhängiggörs i den verkställande staten 
ska den behöriga myndigheten i den 
staten informera den utfärdande 
myndigheten om detta och om grunderna 
för detta överklagande så att den 
utfärdande myndigheten kan lägga fram 
de synpunkter som den anser nödvändiga. 
Den utfärdande myndigheten ska 
underrättas om ärendets utgång.
1f. Om överklagande enligt punkt 1a 
angängiggörs i den utfärdande staten ska 
den behöriga myndigheten i den staten 
informera den verkställande myndigheten 
om detta och om grunderna för 
överklagandet så att den verkställande 
myndigheten kan lägga fram de 
synpunkter som den anser nödvändiga. 
Den verkställande myndigheten ska 
underrättas om ärendets utgång.
1g. Den verkställande staten ska skjuta 
upp översändandet av bevismaterial i 
avvaktan på slutbehandlingen av 
överklagandet enligt punkterna 1a eller 
1b.
1h. Om det i den verkställande staten 
anförs invändningar av berörda parter 
mot sakskälen för utfärdande av 
utredningsordern ska dessa utan dröjsmål 
översändas till den utfärdande 
myndigheten. Den utfärdande 
myndigheten ska informera den 
verkställande myndigheten om huruvida 
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översändning i enlighet med första 
meningen är att betrakta som ett 
rättsmedel eller om andra typer av 
rättsmedel har tillgåtts. Den verkställande 
myndigheten ska skjuta upp 
översändandet av bevismaterial tills 
denna information har mottagits.

Or. en

Motivering

Texten är tagen från europeiska bevisinhämtningsordern med mindre ändringar. 
Medlemsstaterna måste se till att berörda parter även kan överklaga utfärdandet av en 
utredningsorder (punkt 1). Detta är i linje med föredragandens angreppssätt att tvinga fram 
uppskjutandet av översändandet av bevismaterial i avvaktan på beslutet om tillämpningen av 
ett rättsmedel (punkt 1g). Genom punkt 1h blir det möjligt för medborgare som berörs av en 
utredningsorder att anföra rättsliga invändningar mot utfärdandet av en utredningsorder 
också i den verkställande staten.

Ändringsförslag 128
Axel Voss

Utkast till direktiv
Artikel 13

Initiativets text Ändringsförslag

Rättsmedel ska vara tillgängliga för de 
berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. De sakliga skälen för 
utfärdandet av en utredningsorder får 
prövas endast i talan som väckts vid en 
domstol i den utfärdande staten.

Rättsmedel ska vara tillgängliga för de 
berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. De sakliga skälen för 
utfärdandet av en utredningsorder får 
prövas i talan som väckts vid en domstol i 
den utfärdande eller verkställande staten.

Or. de

Motivering

Införandet av principen om ömsesidigt erkännande för utredningsåtgärder inom straffrätten 
förutsätter att det föreligger en garanti för att berörda medborgare åtnjuter ett verkligt 
rättsligt skydd. Om den berörda personen endast skulle kunna åberopa rättsmedel i den 
utfärdande staten skulle detta skapa oacceptabla hinder för den berörda personen att 
verkligen utöva sin rätt till skydd, till följd av bristande förståelse av en rättslig order som 
personen i fråga i de flesta fall är obekant med och till följd av språksvårigheter.
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Ändringsförslag 129
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 13

Initiativets text Ändringsförslag

Rättsmedel ska vara tillgängliga för de 
berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. De sakliga skälen för 
utfärdandet av en utredningsorder får 
prövas endast i talan som väckts vid en 
domstol i den utfärdande staten.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
alla berörda parter, inklusive tredje man i 
god tro, har tillgång till rättsmedel mot 
erkännande och verkställande av en 
utredningsorder, vilka ska motsvara de 
rättsmedel som skulle vara tillgängliga i 
ett jämförbart nationellt fall, i en domstol 
i den verkställande staten.

1a. De sakliga skälen för utfärdandet av en 
utredningsorder får prövas endast i talan 
som väckts vid en domstol i den utfärdande 
staten, om inte dessa skäl rör 
utredningsorderns proportionalitet eller 
hänvisar till att den är uttryckligen 
oberättigad.

Or. en

Ändringsförslag 130
Anna Hedh

Utkast till direktiv
Artikel 13

Initiativets text Ändringsförslag

Rättsmedel ska vara tillgängliga för de
berörda parterna i enlighet med nationell 
lagstiftning. De sakliga skälen för 
utfärdandet av en utredningsorder får 
prövas endast i talan som väckts vid en 
domstol i den utfärdande staten.

1. Berörda parter, inklusive tredje man i 
god tro, har för att försvara sina 
rättmätiga intressen rätt att få 
erkännandet och verkställandet av en 
utredningsorder prövat i en domstol i den 
verkställande staten.

1a. De sakliga skälen för utfärdandet av en 
utredningsorder får prövas endast i talan 
som väckts vid en domstol i den utfärdande 
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staten.

1b. När rättslig prövning har inletts i 
enlighet med punkt 1 ska den rättsliga 
myndigheten informeras om grunden och 
skälen för prövningen så att den kan 
utöva sina processrättsliga rättigheter.
1c. Förutsatt att behovet av att garantera 
utredningssekretessen inte ifrågasätts, i 
enlighet med artikel 18.1, ska 
myndigheterna i den utfärdande och den 
verkställande staten tillhandahålla 
berörda parter relevant och lämplig 
information för att garantera att dessa 
kan utöva rätten till rättslig prövning och 
rätten att väcka talan i enlighet med 
ovanstående punkter.
1d. Om bevismaterialet redan har
överlämnats i enlighet med artikel 12 och 
erkännandet eller verkställandet av en 
utredningsorder i den verkställande staten 
har överklagats med positivt resultat, ska 
detta beslut beaktas i den utfärdande 
staten i enlighet med dess nationella 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Möjlighet att åberopa rättsmedel måste säkerställas snarast möjligt. Den situation som kan 
uppstå då en utredningsorder framgångsrikt har överklagats samtidigt som bevismaterialet 
redan har översänts till en annan medlemsstat bör hanteras i enlighet med befintliga 
bestämmelser i medlemsstaterna, i linje med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 131
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
tidsfristerna för överklagande enligt 
punkt 1a tillämpas så att berörda parter 
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eller personer faktiskt kan hävda sin 
överklaganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 132
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

För att skydda rättmätiga intressen ska 
medlemsstaterna se till att alla berörda 
parter har tillgång till rättsmedel, som är 
likvärdiga dem som skulle finnas 
tillgängliga i ett liknande inhemskt fall, 
för att invända mot erkännandet eller 
verkställandet av en utredningsorder eller 
utredningsåtgärden i fråga.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det finns rättsliga möjligheter inte bara att invända mot utredningsåtgärden, 
utan även mot erkännandet och verkställandet i sådana fall där den nationella lagstiftningen 
föreskriver att berörda parter ska informeras innan eller efter att åtgärden har genomförts.

Ändringsförslag 133
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Initiativets text Ändringsförslag

Grunder för uppskjutande av erkännande 
eller verkställighet

Grunder för uppskjutande av verkställighet

Or. it
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Ändringsförslag 134
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Initiativets text Ändringsförslag

1. Erkännande eller verkställighet av 
utredningsordern får skjutas upp i den 
verkställande staten, om

1. Verkställighet av utredningsordern får 
skjutas upp i den verkställande staten, om

Or. it

Ändringsförslag 135
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1a. Om de berörda föremålen, 
handlingarna eller uppgifterna redan är 
relevanta för andra förfaranden, får den 
verkställande myndigheten på uttrycklig 
begäran och efter samråd med den 
utfärdande myndigheten tillfälligt 
överlämna bevismaterialet, på villkor att 
det återlämnas till den verkställande 
staten så snart som det inte längre behövs 
i den utfärdande staten eller vid varje 
annan tidpunkt som de behöriga 
myndigheterna kommer överens om.

Or. it

Ändringsförslag 136
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led b – led i



AM\891612SV.doc 51/81 PE480.869v01-00

SV

Initiativets text Ändringsförslag

i) om varje beslut som antas i enlighet med 
artikel 10.1,

i) om varje beslut som antas i enlighet med 
artiklarna 9 eller 10,

Or. en

Ändringsförslag 137
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) Den utfärdande myndigheten ska 
omedelbart informera den verkställande 
myndigheten om eventuella ändringar av 
utredningsordern eller om den har löpt ut 
eller återkallats.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull är det viktigt att utredningsordern annulleras i både den 
utfärdande och den verkställande staten om den inte kan genomföras.

Ändringsförslag 138
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

4a. Personuppgifter som behandlas i 
samband med genomförandet av detta 
direktiv ska skyddas i enlighet med 
rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och 
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straffrättsligt samarbete1 och med 
principerna i Europarådets konvention 
från 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter.
_______________
1 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Ändringsförslag 139
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 18 – punkt 4b (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

4b. Bevis som inhämtats genom en 
utredningsorder får inte användas för 
andra ändamål än förebyggande, 
undersökning, påvisande eller lagföring 
av ett brott eller genomförande av 
straffrättsliga sanktioner och utövande av 
rätten till försvar.

Or. en

Ändringsförslag 140
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 18 – punkt 4c (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

4c. Medlemsstaterna ska tillse att den 
myndighet i landet som utövar tillsyn över 
personuppgifter har transparenta och 
lättillgängliga rutiner för hanteringen av 
personuppgifter och för utövandet av 
rätten till rättsmedel enligt artikel 13 för 
de personer som uppgifterna gäller.
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Or. en

Ändringsförslag 141
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 18 – punkt 4d (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

4d. Medlemsstaterna ska tillse att berörd 
myndighet antar rutiner och vidtar 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
hanteringen av personuppgifter följer de 
bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 142
Nuno Melo

Utkast till direktiv
Artikel 18a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Kostnader
Alla utgifter som uppkommer med 
anledning av en utredningsbegäran i 
bevisinhämtningssyfte ska till lika delar 
bäras av den utfärdande och den 
verkställande staten, om inte de båda 
staterna, i konkreta fall, tidigare har 
kommit överens om en annan 
kostnadsfördelning.

Or. en

Motivering

Det fastställs en kostnadsfördelning som innebär att kostnaderna delas lika mellan parterna, i 
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syfte att göra det möjligt att dela på ansvaret för verkställandet av en begäran om en 
utredningsorder. På detta sätt undviker man överdriven och oavsiktlig tillämpning av en 
utredningsorder, vilket skulle inträffa om endast en av parterna stod för kostnaderna. Det är i 
konkreta fall och med beaktande av de särskilda omständigheterna möjligt att på förhand 
komma överens om en annan kostnadsfördelning.

Ändringsförslag 143
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 18a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 18a
Villkor för användning av 

personuppgifter
1. Personuppgifter som behandlas i 
samband med genomförandet av detta 
direktiv ska skyddas i enlighet med 
rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete och med 
principerna i Europarådets konvention 
från 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter.
2. Personuppgifter som erhålls i enlighet 
med detta direktiv får användas av den 
utfärdande staten för förfaranden för 
vilka en utredningsorder kan utfärdas.
För alla andra syften än de som anges i 
första stycket får personuppgifter som 
inhämtats i enlighet med detta direktiv 
endast användas efter medgivande på 
förhand från den verkställande staten, om 
inte den utfärdande staten har fått 
medgivande från den person som 
uppgifterna gäller.
3. Alltefter omständigheterna i det 
enskilda fallet får den verkställande staten 
begära att den medlemsstat till vilken 
personuppgifterna har översänts 
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meddelar hur uppgifterna har använts.

Or. en

Ändringsförslag 144
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 19 – rubriken

Initiativets text Ändringsförslag

Tillfällig överföring av frihetsberövade 
personer till den utfärdande staten i 
utredningssyfte

Tillfällig överföring av frihetsberövade 
personer till den utfärdande staten för 
vidtagande av en utredningsåtgärd

Or. en

Ändringsförslag 145
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. En utredningsorder får utfärdas för en 
tillfällig överföring av en frihetsberövad 
person i den verkställande staten i syfte att 
vidta en utredningsåtgärd vars 
genomförande kräver personens närvaro 
på den utfärdande statens territorium, 
under förutsättning att denne inom utsatt 
tid återbördas av den verkställande staten.

1. En utredningsorder får utfärdas för en 
tillfällig överföring av en frihetsberövad 
person i den verkställande staten för 
vidtagande av en utredningsåtgärd som 
syftar till bevisinhämtning i ett pågående 
fall och vars vidtagande kräver personens 
närvaro på den utfärdande statens 
territorium, under förutsättning att denne 
inom utsatt tid återbördas av den 
verkställande staten.

Or. en

Ändringsförslag 146
Sarah Ludford
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Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1a. Innan utredningsordern verkställs ska 
den berörda personen få möjlighet att 
meddela den verkställande myndigheten 
hur han eller hon ställer sig till den 
tillfälliga överföringen. Om den 
verkställande staten anser det nödvändigt, 
på grund av personens ålder eller fysiska 
eller psykiska tillstånd, ska hans eller 
hennes juridiska ombud ges tillfälle att 
yttra sig. Personens åsikt ska beaktas när 
beslut fattas om att verkställa 
utredningsordern.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att personer som ska överföras har samma rättigheter enligt artiklarna 19 och 
20, oavsett vilken stat de ska överföras från.

Ändringsförslag 147
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) den frihetsberövade personen inte 
samtycker till överföringen, eller

a) den rättsliga myndigheten i den 
verkställande staten ex officio eller på den
frihetsberövade personens begäran 
förklarar överföringen för otillåtlig med 
hänvisning till pågående rättsliga 
förfaranden eller av säkerhetsskäl,

Or. it

Ändringsförslag 148
Rosario Crocetta
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Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) överföringen kan förlänga tiden i 
fängsligt förvar.

b) överföringen av den frihetsberövande 
personen kan förlänga tiden i fängsligt 
förvar.

Or. it

Ändringsförslag 149
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) den person som ska överföras riskerar 
att utsättas för tortyr eller omänsklig eller 
förnedrande behandling eller 
bestraffning.

Or. en

Ändringsförslag 150
Sarah Ludford

Utkast till direktivytt
Artikel 19 – punkt 2 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) de utfärdande och de verkställande 
myndigheterna inte kan komma överens 
om arrangemangen för den tillfälliga 
överföringen.

Or. en
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Motivering

Det är rimligt att villkoren för överföring av fångar i artiklarna 19 och 20 är desamma.

Ändringsförslag 151
Kinga Göncz

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) fängelseförhållandena i den 
utfärdande staten inte är sådana att de 
kan garantera grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 152
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Initiativets text Ändringsförslag

4. Praktiska åtgärder i samband med den 
tillfälliga överföringen av personen och det
datum då denne måste återbördas till den 
verkställande statens territorium ska 
överenskommas mellan de berörda 
medlemsstaterna.

4. Praktiska åtgärder i samband med den 
tillfälliga överföringen av personen och de
datum då denne måste överföras från och
återbördas till den verkställande statens 
territorium ska överenskommas mellan de 
berörda medlemsstaterna. De praktiska 
åtgärderna måste säkerställa att 
fängelseförhållandena för personen 
motsvarar säkerhetsnivån och 
överensstämmer med hans eller hennes 
fysiska eller psykiska behov i den 
utfärdande staten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fängelseförhållandena för den person som ska överföras inte är strängare i 
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den stat till vilken han eller hon överförs än i hemstaten. En person i en öppen anstalt ska inte 
placeras i kriminalvårdsanstalter med hög säkerhet.

Ändringsförslag 153
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Initiativets text Ändringsförslag

4. Praktiska åtgärder i samband med den 
tillfälliga överföringen av personen och det
datum då denne måste återbördas till den 
verkställande statens territorium ska 
överenskommas mellan de berörda 
medlemsstaterna.

4. Praktiska åtgärder i samband med den 
tillfälliga överföringen av personen, 
inklusive dennes särskilda 
fängelseförhållanden i den utfärdande 
staten, och de datum då denne måste 
överföras från och återbördas till den 
verkställande statens territorium ska 
överenskommas mellan de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 154
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 5

Initiativets text Ändringsförslag

5. Den person som överförts ska hållas 
kvar i fängsligt förvar på den utfärdande
medlemsstatens territorium och i 
tillämpliga fall på den medlemsstats 
territorium via vilken transitering begärts, 
om inte den verkställande medlemsstaten 
begär att personen släpps.

5. Den person som överförts ska hållas 
kvar i fängsligt förvar på den utfärdande 
medlemsstatens territorium och i 
tillämpliga fall på den medlemsstats 
territorium via vilken transitering begärts, 
för gärningar eller domar för vilka denne 
har frihetsberövats i den verkställande 
staten, om inte den verkställande 
medlemsstaten begär att personen släpps.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Initiativets text Ändringsförslag

7. En person som överförts får inte 
lagföras eller frihetsberövas eller 
underkastas någon inskränkning i sin 
personliga frihet för gärningar eller domar 
som föregår personens avfärd från den 
verkställande statens territorium och som 
inte anges i utredningsordern.

7. Utan att det påverkar punkt 5 får en 
person som överförts inte lagföras eller 
frihetsberövas eller underkastas någon 
inskränkning i sin personliga frihet i den 
utfärdande staten för gärningar som 
begåtts eller domar som avkunnats före
personens avfärd från den verkställande 
statens territorium och som inte anges i 
utredningsordern.

Or. en

Ändringsförslag 156
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 8

Initiativets text Ändringsförslag

8. Den immunitet som föreskrivs i punkt 7 
ska upphöra när den överförda personen, 
trots att han eller hon under en 
sammanhängande period av 15 dagar då 
hans eller hennes närvaro inte längre 
påkallas av de rättsliga myndigheterna har 
haft möjlighet att lämna territoriet, ändå 
stannat kvar där eller har återvänt dit efter 
att ha lämnat territoriet.

8. Den immunitet som föreskrivs i punkt 7 
ska, då personen inte behöver återbördas 
till den stat från vilken denne överförts, 
upphöra när den överförda personen

a) har vistats i den stat till vilken han eller
hon överförts under en sammanhängande 
period av 15 dagar från det datum då hans 
eller hennes närvaro inte längre påkallas 
trots att han eller hon har haft möjlighet 
att lämna territoriet, eller
b) har återvänt till den stat till vilken han 
eller hon överförts efter att ha lämnat 
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territoriet.

Or. en

Motivering

Tillägget till den föregående punkten gör denna punkt överflödig.

Ändringsförslag 157
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 8a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

8a. På begäran av den utfärdande staten 
eller den person som ska överföras ska 
den verkställande staten säkerställa att 
personen, vid behov, assisteras av en tolk 
och erhåller översättningar av alla viktiga 
handlingar i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/64/EU av den 
20 oktober 2010 om rätt till tolkning och 
översättning vid straffrättsliga 
förfaranden1, erhåller information i 
enlighet med direktiv […] om rätten till 
information i brottmål och erhåller 
rättslig rådgivning i enlighet med den 
utfärdande statens nationella lagstiftning.
_______________
1 EUT L 280, 26.10.2010, s. 1.
2 EUT L ...

Or. en

Motivering

En överförd person placeras i en fängelsemiljö där han eller hon ofta inte förstår språket 
eller känner till de förfaranden som gäller i landet. Det är viktigt att personen vid behov får 
särskilt stöd.

Ändringsförslag 158
Sarah Ludford
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Utkast till direktiv
Artikel 19 – punkt 9

Initiativets text Ändringsförslag

9. Kostnader i samband med överföringen 
ska bäras av den utfärdande staten.

9. Kostnader i samband tillämpningen av 
denna artikel ska bäras i enlighet med 
artikel Y, förutom de kostnader som 
uppstår i samband med överföringen av 
personen mellan staterna och som ska 
bäras av den utfärdande staten.

Or. en

Ändringsförslag 159
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 19a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 19a
Om en person som frihetsberövats i den 
stat som verkställer utredningsordern 
överförs till den utfärdande staten, ska 
fängelseförhållandena i den utfärdande 
staten vara desamma som de som den 
frihetsberövade personen är föremål för i 
det land där denne normalt avtjänar sitt 
straff.

Or. it

Ändringsförslag 160
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) det för överföringen krävs att den a) den frihetsberövade personen har 



AM\891612SV.doc 63/81 PE480.869v01-00

SV

berörda personen ger sitt samtycke, och 
detta inte har getts, 

mottagit ett yttrande från den domare som 
är behörig i fallet om att han eller hon 
inte ska överföras; en invändning mot 
överföringsbeslutet får endast göras på 
grundval av skäl som avser pågående 
rättsliga förfaranden eller den 
frihetsberövade personens säkerhet,

Or. it

Ändringsförslag 161
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led aa (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

aa) överföringen kan förlänga tiden i 
fängsligt förvar.

Or. en

Motivering

Detta anpassar artikeln till artikel 19.

Ändringsförslag 162
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) den person som ska överföras riskerar 
att utsättas för tortyr eller omänsklig eller 
förnedrande behandling eller 
bestraffning.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Kinga Göncz

Utkast till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) fängelseförhållandena i den 
verkställande staten inte är sådana att de 
kan garantera grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 164
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 20 – punkt 5

Initiativets text Ändringsförslag

5. Artikel 19.3–19.8 ska också tillämpas på 
tillfällig överföring i den här artikeln.

5. Artikel 19.3–19.9 ska också tillämpas på 
tillfällig överföring i den här artikeln.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det skydd som föreskrivs i artikel 19-fall i mitt ändringsförslag också är 
tillgängligt i artikel 20-fall.

Ändringsförslag 165
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 20 – punkt 6

Initiativets text Ändringsförslag

6. Kostnader i samband med överföringen 
ska bäras av den utfärdande staten. Detta 
omfattar inte kostnader i samband med att 
personen hålls kvar i fängsligt förvar i 

utgår



AM\891612SV.doc 65/81 PE480.869v01-00

SV

den verkställande staten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget till föregående punkt garanterar att bestämmelserna om kostnader i 
artikel 19 även tillämpas på artikel 20.

Ändringsförslag 166
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Om en person befinner sig på en 
verkställande medlemsstats territorium och 
ska höras som vittne eller sakkunnig av den 
utfärdande medlemsstatens rättsliga
myndigheter får den utfärdande 
myndigheten, om det är olämpligt eller 
omöjligt för den person som ska höras att 
inställa sig personligen i den 
medlemsstaten, utfärda en utredningsorder 
i syfte att låta höra vittnet eller den 
sakkunnige genom videokonferens enligt 
punkterna 2–9.

1. Om en person befinner sig på en 
verkställande medlemsstats territorium och 
ska höras som vittne eller sakkunnig av den 
utfärdande medlemsstatens behöriga
myndigheter får den utfärdande 
myndigheten utfärda en utredningsorder i 
syfte att låta höra vittnet eller den 
sakkunnige genom videokonferens eller 
annan audiovisuell utsändning enligt 
punkterna 2–9.

Or. en

Ändringsförslag 167
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1a. En utredningsorder får också utfärdas 
för hörande av en misstänkt eller åtalad 
person genom videokonferens eller annan 
audiovisuell utsändning. Utöver de skäl
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för icke-erkännande eller 
icke-verkställighet som anges i artikel 10 
får verkställigheten av utredningsordern 
också vägras om
a) den misstänkte eller åtalade inte ger sitt 
samtycke, eller
b) verkställigheten av en sådan åtgärd i ett 
särskilt fall skulle strida mot 
grundläggande rättsprinciper i den 
verkställande staten.

Or. en

Ändringsförslag 168
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 1b (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

1b. De praktiska åtgärderna för hörandet 
ska överenskommas mellan den 
utfärdande och den verkställande 
myndigheten. När den verkställande 
myndigheten godkänner sådana åtgärder 
ska den åta sig att
a) meddela vittnet eller den sakkunnige 
tid och plats för förhöret, 
b) kalla den misstänkte eller åtalade att
inställa sig för förhöret i enlighet med de 
förfaranden som anges i nationell 
lagstiftning och informera personen om 
dennes rättigheter i enlighet med 
lagstiftningen i den utfärdande staten i så 
god tid att denne faktiskt kan utöva sina 
rättigheter,
c) kontrollera identiteten på den person 
som ska höras.

Or. en
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Ändringsförslag 169
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) användningen av videokonferens strider 
mot grundläggande rättsprinciper i den 
verkställande staten, eller

a) användningen av videokonferens strider 
mot de konstitutionella principerna i den 
verkställande staten, eller

Or. it

Ändringsförslag 170
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) den verkställande staten inte har de 
tekniska hjälpmedel som behövs för 
videokonferenser.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 171
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) den verkställande staten inte har de 
tekniska hjälpmedel som behövs för 
videokonferenser.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 172
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led ba (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ba) vittnet eller den sakkunnige inte går 
med på att höras med denna metod, med 
åberopande av ett giltigt skäl som den 
rättsliga myndigheten i den verkställande 
staten ska granska utifrån nationella 
bestämmelser.

Or. it

Ändringsförslag 173
Axel Voss

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 6 – led e

Initiativets text Ändringsförslag

e) Den person som ska höras får åberopa
den rätt att inte vittna som han skulle 
ha enligt antingen den verkställande eller
den utfärdande statens lagstiftning.

e) Den person som ska höras måste 
informeras om den rätt att inte vittna som 
han eller hon skulle ha både enligt den 
verkställande och den utfärdande statens 
lagstiftning och får själv välja vilken rätt 
att inte vittna som han eller hon ska 
åberopa.

Or. de

Motivering

För att kunna utöva rätten att inte vittna måste en person först informeras om denna rätt. Om 
vittnet verkligen ska ha ett val mellan den rätt att inte vittna som föreskrivs i den utfärdande 
och den verkställande statens lagstiftning måste han eller hon informeras på lämpligt sätt om 
båda alternativen och om deras följder.

Ändringsförslag 174
Birgit Sippel
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Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 6 – led e

Initiativets text Ändringsförslag

e) Den person som ska höras får åberopa 
den rätt att inte vittna som han skulle 
ha enligt antingen den verkställande eller 
den utfärdande statens lagstiftning.

e) Den behöriga myndigheten i den 
verkställande eller utfärdande staten ska 
utan dröjsmål informera den person som 
ska höras om dennes processrättsliga 
rättigheter enligt stadgan och 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna om rätten till en rättvis 
rättegång, om likställdhet mellan parterna 
i rättsprocessen och om rätten att inte 
vittna.

Or. en

Ändringsförslag 175
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 6 – led e

Initiativets text Ändringsförslag

e) Den person som ska höras får åberopa 
den rätt att inte vittna som han skulle 
ha enligt antingen den verkställande eller 
den utfärdande statens lagstiftning.

e) Den person som ska höras får åberopa 
den rätt att inte vittna som han skulle 
ha enligt antingen den verkställande eller 
den utfärdande statens lagstiftning. Den 
berörda personen ska informeras om 
denna rättighet innan förhöret äger rum.

Or. en

Ändringsförslag 176
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 10 – led a
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Initiativets text Ändringsförslag

a) den åtalade inte ger sitt samtycke, eller utgår

Or. it

Ändringsförslag 177
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 10 – led a

Initiativets text Ändringsförslag

a) den åtalade inte ger sitt samtycke, eller a) den åtalade inte ger sitt samtycke, med 
åberopande av ett giltigt skäl som den 
rättsliga myndigheten i den verkställande 
staten ska granska utifrån nationella 
bestämmelser, efter att ha samrått med 
den utfärdande myndigheten, eller

Or. it

Ändringsförslag 178
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 21 – punkt 10 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) verkställigheten av en sådan åtgärd 
skulle strida mot lagstiftningen i den 
verkställande staten.

b) verkställigheten av en sådan åtgärd 
skulle strida mot de konstitutionella 
principerna i den verkställande staten.

Or. it

Ändringsförslag 179
Sarah Ludford
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Utkast till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. Om en person befinner sig på en 
medlemsstats territorium och ska höras 
som vittne eller sakkunnig av de rättsliga
myndigheterna i en annan medlemsstat får 
den utfärdande myndigheten i den 
utfärdande medlemsstaten utfärda en 
utredningsorder för att höra ett vittne eller 
en sakkunnig genom telefonkonferens i 
enlighet med punkterna 2–4.

1. Om en person befinner sig på en 
medlemsstats territorium och ska höras 
som expertvittne eller sakkunnig av de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat får den utfärdande 
myndigheten i den utfärdande 
medlemsstaten utfärda en utredningsorder 
för att höra ett expertvittne eller en 
sakkunnig genom telefonkonferens i 
enlighet med punkt 4. En 
telefonkonferens ska bara användas i 
undantagsfall när det inte finns något 
annat sätt att inhämta bevis och 
bevismaterialet inte ifrågasätts.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att vittnesmål endast lämnas på telefon då det inte föreligger någon fara för 
självangivelse, t.ex. då expertvittnen används.

Ändringsförslag 180
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) vittnet eller den sakkunnige inte går med 
på att höras med denna metod.

b) vittnet eller den sakkunnige inte går med 
på att höras med denna metod, med 
åberopande av ett giltigt skäl som den 
rättsliga myndigheten i den verkställande 
staten ska granska utifrån nationella 
bestämmelser.

Or. it
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Ändringsförslag 181
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Initiativets text Ändringsförslag

b) kontrollera vittnets eller den 
sakkunniges identitet, och

utgår

Or. it

Ändringsförslag 182
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ca) informera den person som ska höras 
om dennes processrättsliga 
rättigheter enligt stadgan och 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna om rätten till en rättvis 
rättegång, om likställdhet mellan parterna 
i rättsprocessen och om rätten att inte 
vittna.

Or. en

Ändringsförslag 183
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

ca) kontrollera om användningen av 
telefonkonferens skulle strida mot den 
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verkställande statens konstitutionella 
principer.

Or. it

Ändringsförslag 184
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Initiativets text Ändringsförslag

Hörandet av ett vittne, en enskild som 
samarbetar med rättsväsendet eller andra 
personer som åtnjuter särskilt skydd kan 
ske förutsatt att deras rätt att inte få en 
bild av sig själva offentliggjord iakttas.

Or. it

Ändringsförslag 185
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 23 – punkt 4

Initiativets text Ändringsförslag

4. Den skyldighet som fastställs i denna 
artikel ska enbart gälla i den mån 
informationen finns hos den 
kontoförande banken.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 186
Rosario Crocetta

Utkast till direktiv
Artikel 23 – punkt 5 – led a
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Initiativets text Ändringsförslag

a) ett brott som är straffbart med 
frihetsberövande eller annan 
frihetsinskränkande åtgärd i minst fyra år i 
den utfärdande staten och minst två år i 
den verkställande staten,

a) ett brott som är straffbart med 
frihetsberövande eller annan 
frihetsinskränkande åtgärd i minst två år i 
den utfärdande staten och inte strider mot 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna eller mot de 
konstitutionella principerna i den 
verkställande staten,

Or. it

Ändringsförslag 187
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 23 – punkt 6a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

6a. En utredningsorder får också utfärdas 
i syfte att fastställa om en fysisk eller 
juridisk person som är föremål för ett 
straffrättsligt förfarande innehar ett eller 
flera konton i något annat finansiellt 
institut än en bank på den verkställande 
statens territorium. Punkterna 3–6 ska 
också gälla. I detta fall, och utöver de skäl 
för icke-erkännande och 
icke-verkställighet som anges i artikel 10, 
får utredningsorderns verkställighet också 
vägras om inte åtgärdens verkställighet 
skulle vara tillåten i ett liknande 
nationellt fall.

Or. en

Ändringsförslag 188
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 24 – punkt 3
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Initiativets text Ändringsförslag

3. Den skyldighet som fastställs i denna 
artikel ska enbart gälla i den mån 
informationen finns hos den 
kontoförande banken.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 189
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

4a. En utredningsorder får också utfärdas 
i fråga om den information som avses i 
punkt 1 med hänvisning till finansiella 
transaktioner som utförts av andra 
finansiella institut än banker. Punkterna 
3–4 ska också gälla. I detta fall, och 
utöver de skäl för icke-erkännande och 
icke-verkställighet som anges i artikel 10, 
får utredningsorderns verkställighet också 
vägras om inte åtgärdens verkställighet 
skulle vara tillåten i ett liknande 
nationellt fall.

Or. en

Ändringsförslag 190
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 26

Initiativets text Ändringsförslag

Kontrollerade leveranser utgår
1. En utredningsorder får utfärdas för 
genomförande av en kontrollerad 
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leverans på den verkställande statens 
territorium.
2. Befogenhet att agera, leda och 
kontrollera insatser i samband med 
verkställandet av en utredningsorder i 
enlighet med punkt 1 ska åvila den 
verkställande statens behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 191
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 26

Initiativets text Ändringsförslag

Kontrollerade leveranser utgår
1. En utredningsorder får utfärdas för 
genomförande av en kontrollerad 
leverans på den verkställande statens 
territorium.
2. Befogenhet att agera, leda och 
kontrollera insatser i samband med 
verkställandet av en utredningsorder i 
enlighet med punkt 1 ska åvila den 
verkställande statens behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 192
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 27

Initiativets text Ändringsförslag

Utredningsåtgärder som innebär en 
kontinuerlig bevisinhämtning i realtid och 

utgår



AM\891612SV.doc 77/81 PE480.869v01-00

SV

för en viss tidsperiod
1. När utredningsordern utfärdas för 
verkställande av en åtgärd, även en åtgärd 
som avses i artiklarna 25 och 26, som 
innebär en kontinuerlig bevisinhämtning 
i realtid och för en viss tidsperiod, kan 
dess verkställighet, förutom av de skäl för 
vägran som anges i artikel 10.1, vägras 
om verkställigheten av den berörda 
åtgärden inte skulle godkännas i ett 
liknande nationellt ärende.
2. Artikel 10.2 ska också tillämpas på de 
fall som anges i punkt 1.
3. Den verkställande myndigheten får 
göra verkställigheten av en 
utredningsorder avhängig av en 
överenskommelse om kostnadsfördelning.

Or. it

Ändringsförslag 193
Cornelis de Jong

Utkast till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Initiativets text Ändringsförslag

1. När utredningsordern utfärdas för 
verkställande av en åtgärd, även en åtgärd 
som avses i artiklarna 25 och 26, som 
innebär en kontinuerlig bevisinhämtning i 
realtid och för en viss tidsperiod, kan dess 
verkställighet, förutom av de skäl för 
vägran som anges i artikel 10.1, vägras om 
verkställigheten av den berörda åtgärden 
inte skulle godkännas i ett liknande 
nationellt ärende.

1. När utredningsordern utfärdas för 
verkställande av en åtgärd, även en åtgärd 
som avses i artikel 25, som innebär en 
kontinuerlig bevisinhämtning i realtid och 
för en viss tidsperiod, kan dess 
verkställighet, förutom av de skäl för 
vägran som anges i artikel 10.1, vägras om 
verkställigheten av den berörda åtgärden 
inte skulle godkännas i ett liknande 
nationellt ärende.

Or. en

Ändringsförslag 194
Cornelis de Jong
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Utkast till direktiv
Artikel 27a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

Artikel 27a
Provisoriska åtgärder

1. En utredningsorder får utfärdas för 
vidtagande av alla åtgärder för att 
provisoriskt förhindra att material som 
kan användas som bevis förstörs, 
omvandlas, flyttas, överlämnas eller 
överlåts.
2. Den verkställande myndigheten ska 
snarast fatta beslut om den provisoriska 
åtgärden och meddela detta, om praktiskt 
möjligt inom 24 timmar efter det att 
utredningsordern har mottagits.
3. När den provisoriska åtgärd som avses i 
punkt 1 begärs, ska den utfärdande 
myndigheten i utredningsordern ange 
huruvida bevismaterialet ska överföras till 
den utfärdande staten, eller hållas kvar i 
den verkställande staten. Den 
verkställande myndigheten ska erkänna 
och verkställa en sådan utredningsorder 
och överföra bevismaterialet i enlighet 
med de förfaranden som anges i 
direktivet.
4. När en utredningsorder i enlighet med 
punkt 3 åtföljs av en instruktion om att 
bevismaterialet ska hållas kvar i den 
verkställande staten ska den utfärdande 
myndigheten ange vilken dag som den 
provisoriska åtgärd som avses i punkt 1 
ska hävas eller den förväntade dagen för 
överlämnandet av begäran om att 
bevismaterialet ska överföras till den 
utfärdande staten.
5. Den verkställande staten får, efter 
samråd med den utfärdande staten, i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
och praxis fastställa lämpliga villkor mot 
bakgrund av omständigheterna i ärendet 



AM\891612SV.doc 79/81 PE480.869v01-00

SV

för att begränsa den tid under vilken de 
provisoriska åtgärder som avses i punkt 1 
bibehålls. Om den i enlighet med dessa 
villkor avser att häva den provisoriska 
åtgärden, ska den underrätta den 
utfärdande staten om detta och ge den 
möjlighet att lämna synpunkter. Den 
utfärdande myndigheten ska genast 
underrätta den verkställande myndigheten 
om att de åtgärder som avses i punkt 1 har 
hävts.

Or. en

Ändringsförslag 195
Birgit Sippel

Utkast till direktiv
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Initiativets text Ändringsförslag

2a. De ska till kommissionen överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 196
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 31 – punkt 3

Initiativets text Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska senast den...** till 
rådets generalsekretariat och till 
kommissionen överlämna texten till de 
bestämmelser genom vilka de skyldigheter 
som de åläggs enligt detta direktiv 
införlivas med den nationella 
lagstiftningen.

3. Medlemsstaterna ska senast den …** till 
kommissionen överlämna texten till de 
bestämmelser genom vilka de skyldigheter 
som åläggs enligt detta direktiv införlivas 
med den nationella lagstiftningen.
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Or. it

Ändringsförslag 197
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 31 – punkt 4

Initiativets text Ändringsförslag

4. Kommissionen ska senast den ...*** 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av i vilken utsträckning 
medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv, vid behov åtföljd av 
lagstiftningsförslag.

4. Kommissionen ska senast den ...*** 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
bedömning av i vilken utsträckning 
medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder 
som är nödvändiga för att följa och
genomföra detta direktiv, vid behov åtföljd 
av lagstiftningsförslag.

Or. it

Ändringsförslag 198
Sonia Alfano

Utkast till direktiv
Artikel 32

Initiativets text Ändringsförslag

Rapport om tillämpningen utgår
Senast fem år efter den dag då detta 
direktiv har trätt i kraft ska kommissionen 
på grundval av såväl kvalitativ som 
kvantitativ information förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
om tillämpningen av detta direktiv. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av 
förslag till ändring av direktivet.

Or. it
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Ändringsförslag 199
Sarah Ludford

Utkast till direktiv
Artikel 32 – stycke 1

Initiativets text Ändringsförslag

Senast fem år efter den dag då detta 
direktiv har trätt i kraft ska kommissionen 
på grundval av såväl kvalitativ som 
kvantitativ information förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport om 
tillämpningen av detta direktiv. Rapporten 
ska vid behov åtföljas av förslag till 
ändring av direktivet.

Senast fyra år efter den dag då detta 
direktiv har trätt i kraft, och därefter med 
regelbundna intervaller, ska 
kommissionen på grundval av såväl 
kvalitativ som kvantitativ information, 
förelägga Europaparlamentet och rådet en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
med i synnerhet en utvärdering av dess 
inverkan på det straffrättsliga samarbetet, 
de grundläggande rättigheterna, rätten till 
försvar och kraven på skydd av 
personuppgifter. Rapporten ska vid behov 
åtföljas av förslag till ändring av direktivet.

Or. en

Motivering

Eftersom utredningsordern kan få allvarliga följder för de grundläggande rättigheterna, 
rätten till försvar och skyddet av personuppgifter måste det inom ett eller två år efter det att 
medlemsstaterna har genomfört detta direktiv göras en seriös utvärdering av dess effekter.


