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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek 
Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden met betrekking tot de 
aanneming van kaderbesluit 2009/.../JBZ over het voorkomen en oplossen van 
jurisdictiegeschillen in strafzaken
(8535/2009 – C7 0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek 
Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden (8535/2009),

– gelet op artikel 34, lid 2 onder b) van het EU-Verdrag,

– gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C7-0000/2009),

– gelet op de artikelen 100, 55 en 44, lid 4 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek 
Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden, als 
geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad de oorspronkelijke tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek 
Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden;

5. is vastbesloten elk toekomstig voorstel conform de spoedprocedure en in nauwe 
samenwerking met de nationale parlementen te behandelen, als het initiatief niet voor 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt aangenomen;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Tsjechische Republiek, de Republiek 
Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden.
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Amendement 1

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 4

Ontwerp Raad Amendement

(4) Er dient rechtstreeks overleg plaats te 
vinden tussen de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten met het oog op het bereiken 
van overeenstemming over een effectieve 
oplossing waardoor nadelige gevolgen van 
parallelle procedures worden voorkomen, 
alsmede verspilling van tijd en middelen 
van de betrokken bevoegde autoriteiten. 
Een dergelijke oplossing zou erin kunnen 
bestaan de strafprocedure in één lidstaat te 
voeren, bijvoorbeeld door middel van 
overdracht van de strafvervolging. Er kan 
ook worden gedacht aan andere 
mogelijkheden waardoor de procedures op 
een efficiënte en rationele manier kunnen 
worden afgehandeld, onder andere 
betreffende het te volgen tijdspad, 
bijvoorbeeld door een verwijzing van de 
zaak naar Eurojust, in de gevallen waarin 
de bevoegde autoriteiten geen 
overeenstemming kunnen bereiken. 
Bijzondere aandacht moet daarbij gaan 
naar het vraagstuk van de bewijsgaring, die 
kan worden beïnvloed door de parallelle 
procedures die worden gevoerd.

(4) Er dient rechtstreeks overleg plaats te 
vinden tussen de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten met het oog op het bereiken 
van overeenstemming over een effectieve 
oplossing waardoor nadelige gevolgen van 
parallelle procedures worden voorkomen, 
alsmede verspilling van tijd en middelen 
van de betrokken bevoegde autoriteiten. 
Een dergelijke oplossing zou erin kunnen 
bestaan de strafprocedure in één lidstaat te 
voeren, bijvoorbeeld door middel van 
overdracht van de strafvervolging. Er kan 
ook worden gedacht aan andere 
mogelijkheden waardoor de procedures op 
een efficiënte en rationele manier kunnen 
worden afgehandeld, onder andere 
betreffende het te volgen tijdspad. 
Bijzondere aandacht moet daarbij gaan 
naar het vraagstuk van de bewijsgaring, die 
kan worden beïnvloed door de parallelle 
procedures die worden gevoerd.

Or. en

Motivering

De verwijzing van de zaak naar Eurojust mag geen keuze of laatste redmiddel zijn.
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Amendement 2

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 7

Ontwerp Raad Amendement

(7) Op de bevoegde autoriteit met wie de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
contact heeft opgenomen, rust de 
algemene verplichting om te antwoorden 
op het verzoek om informatie. De 
contacterende autoriteit wordt 
aangespoord om aan te geven binnen 
welke termijn de gecontacteerde autoriteit 
zo mogelijk zou moeten antwoorden. De 
bevoegde autoriteiten dienen tijdens de 
contactprocedure ten volle rekening te 
houden met de specifieke situatie van de 
personen wier vrijheid is ontnomen.

(7) De bevoegde autoriteit met wie de 
bevoegde autoriteit van een andere lidstaat 
contact heeft opgenomen, dient voor de 
gestelde termijn te antwoorden op het 
verzoek om informatie. De bevoegde 
autoriteiten dienen tijdens de 
contactprocedure ten volle rekening te 
houden met de specifieke situatie van de 
personen wier vrijheid is ontnomen.

Or. en

Motivering

Het antwoord van de bevoegde autoriteit waarmee contact is opgenomen moet niet als een 
"algemene verplichting" maar als een verplichte taak worden opgevat. De bedoelde termijn 
moet in het kaderbesluit worden vastgesteld.

Amendement 3

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 8

Ontwerp Raad Amendement

(8) De samenwerking in de zin van dit 
kaderbesluit is gestoeld op rechtstreeks 
contact tussen de bevoegde autoriteiten.
Een lidstaat kan gelet op de nationale 
autonomie met betrekking tot procedures, 
zelf beslissen welke autoriteiten bevoegd 
zijn om op te treden in de zin van dit
kaderbesluit, op voorwaarde dat deze 
autoriteiten krachtens het recht van die 

(8) De samenwerking in de zin van dit 
kaderbesluit en de betrokkenheid van 
Eurojust zijn gestoeld op rechtstreeks 
contact tussen de bevoegde autoriteiten.
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lidstaat bevoegdheid zijn.

Or. en

Motivering

Eurojust moet een vooraanstaande rol gaan spelen als vastgelegd in Besluit van de Raad 
2009/426/JBZ. Als gevolg van de relevantie van jurisdictiekwesties waarover het in dit 
verband gaat, mogen alleen gerechtelijke instanties als bevoegde autoriteiten worden 
beschouwd.

Amendement 4

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 9

Ontwerp Raad Amendement

(9) De bevoegde autoriteiten dienen, 
wanneer zij overeenstemming trachten te 
bereiken over een goede oplossing ter 
voorkoming van nadelige gevolgen van 
parallelle, in twee of meer lidstaten 
gevoerde procedures, te bedenken dat 
iedere zaak specifieke kenmerken heeft en 
in al haar feitelijke en juridische aspecten 
moet worden beschouwd. Om tot 
overeenstemming te komen dienen de 
bevoegde instanties alle relevante criteria 
bij hun beoordeling te betrekken, 
waaronder die welke zijn vervat in de 
richtsnoeren uit het jaarverslag van 
Eurojust over 2003 en zijn opgesteld ten 
behoeve van de praktijk, en dienen zij 
bijvoorbeeld rekening te houden met de 
plaats waar in overwegende mate de 
strafbare feiten hebben plaatsgevonden, 
de schade is geleden, de plaats waar een 
of meer verdachten zich bevinden alsmede 
de mogelijkheid van overlevering of 
uitlevering aan een andere rechtsmacht, 
de nationaliteit of verblijfplaats van de 
verdachten, wezenlijke belangen van de 
verdachten, slachtoffers en getuigen, de 
toelaatbaarheid van bewijsmateriaal, en 
mogelijke vertraging.

(9) De bevoegde autoriteiten dienen, 
wanneer zij overeenstemming trachten te 
bereiken over een goede oplossing ter 
voorkoming van nadelige gevolgen van 
parallelle, in twee of meer lidstaten 
gevoerde procedures, te bedenken dat 
iedere zaak specifieke kenmerken heeft en 
in al haar feitelijke en juridische aspecten 
moet worden beschouwd.
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Or. en

Motivering

De criteria voor de vaststelling van de jurisdictie moeten duidelijk zijn en beter worden 
geïntegreerd in het corpus van het kaderbesluit in niet in een overweging.

Amendement 5

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 10

Ontwerp Raad Amendement

(10) De aan de bevoegde autoriteiten 
opgelegde verplichting om rechtstreeks 
met elkaar in overleg te treden teneinde in 
de context van dit kaderbesluit 
overeenstemming te bereiken, sluit niet uit 
dat dit rechtstreeks overleg met bijstand 
van Eurojust kan worden gevoerd.

(10) De aan de bevoegde autoriteiten 
opgelegde verplichting om rechtstreeks 
met elkaar in overleg te treden teneinde in 
de context van dit kaderbesluit 
overeenstemming te bereiken moet met 
bijstand van Eurojust worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Eurojust moet een vooraanstaande rol gaan spelen als vastgelegd in Besluit van de Raad 
2009/426/JBZ. Als gevolg van de relevantie van jurisdictiekwesties waarover het in dit 
verband gaat, mogen alleen gerechtelijke instanties als bevoegde autoriteiten worden 
beschouwd.

Amendement 6

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 14

Ontwerp Raad Amendement

(14) Aangezien Eurojust bijzonder geschikt 
is om bijstand te verlenen bij het oplossen 
van jurisdictiegeschillen, is verwijzing van 
een zaak naar Eurojust een natuurlijk 
vervolg, wanneer het niet mogelijk was 
overeenstemming te bereiken. Ingevolge 

(14) Aangezien Eurojust bijzonder geschikt 
is om bijstand te verlenen bij het oplossen 
van jurisdictiegeschillen, is verwijzing van 
een zaak naar Eurojust een natuurlijk 
vervolg. Ingevolge artikel 13, lid 7, 
onder a), van Besluit 2002/187/JBZ van de 
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artikel 13, lid 7, onder a), van Besluit 
2002/187/JBZ van de Raad betreffende de 
oprichting van Eurojust teneinde de strijd 
tegen ernstige vormen van criminaliteit te 
versterken ("het Eurojustbesluit"), zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Besluit 
2009/.../JBZ van ... inzake het versterken 
van Eurojust dient Eurojust in kennis te 
worden gesteld van zaken waarin zich 
rechtsmachtgeschillen voordoen of zich 
waarschijnlijk zullen voordoen. Een zaak 
kan overigens te allen tijde naar Eurojust 
worden verwezen wanneer ten minste één 
bij het rechtstreekse overleg betrokken 
bevoegde autoriteit dat passend acht.

Raad betreffende de oprichting van 
Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige 
vormen van criminaliteit te versterken 
("het Eurojustbesluit"), zoals laatstelijk 
gewijzigd bij Besluit 2009/426/JBZ van 16 
december 2008 inzake het versterken van 
Eurojust dient Eurojust in kennis te worden 
gesteld van zaken waarin zich 
rechtsmachtgeschillen voordoen of zich 
waarschijnlijk zullen voordoen. Een zaak 
kan overigens te allen tijde naar Eurojust 
worden verwezen wanneer ten minste één 
bij het rechtstreekse overleg betrokken 
bevoegde autoriteit dat passend acht.

Or. en

Motivering

Eurojust moet een vooraanstaande rol gaan spelen als vastgelegd in Besluit van de Raad 
2009/426/JBZ. Als gevolg van de relevantie van jurisdictiekwesties waarover het in dit 
verband gaat, mogen alleen gerechtelijke instanties als bevoegde autoriteiten worden 
beschouwd.

Amendement 7

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 16

Ontwerp Raad Amendement

(16) Het kaderbesluit dient niet te leiden tot 
onnodige administratieve lasten in de 
gevallen waar betere oplossingen 
beschikbaar zijn voor het probleem dat aan 
de orde is. In voorkomende gevallen kan 
aan toepassing van flexibelere regelingen 
tussen de lidstaten de voorkeur worden 
gegeven boven dit kaderbesluit.

(16) Het kaderbesluit dient niet te leiden tot 
onnodige administratieve lasten in de 
gevallen waar betere oplossingen 
beschikbaar zijn voor het probleem dat aan 
de orde is.  In voorkomende gevallen kan 
aan toepassing van flexibelere regelingen 
tussen de lidstaten de voorkeur worden 
gegeven boven dit kaderbesluit, mits zij 
niet ten koste gaan van de 
rechtsbescherming van de verdachte.

Or. en
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Motivering

De rapporteur is van mening dat de rechtsbescherming van de verdachte de hoogste aandacht 
verdient.

Amendement 8

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Overweging 20

Ontwerp Raad Amendement

(20) Dit kaderbesluit eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die in artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn vastgelegd,

(20) Dit kaderbesluit eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die in artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn vastgelegd, met name 
in artikel 50.

Or. en

Motivering

Het uiteindelijke doel van het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen is te vermijden 
dat personen tweemaal voor dezelfde feiten worden veroordeeld en dus ne bis in idem-zaken 
te voorkomen.

Amendement 9

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 3 - lid 1 - letter b

Ontwerp Raad Amendement

(b) "bevoegde autoriteit", een rechterlijke 
autoriteit of een andere autoriteit die 
volgens het recht van haar lidstaat bevoegd 
is ter zake van de in artikel 2, lid 1, 
beoogde handelingen;

(b) "bevoegde autoriteit", een rechter, 
onderzoeksrechter of openbare aanklager
of een andere rechterlijke autoriteit die 
volgens het recht van haar lidstaat bevoegd 
is ter zake van de in artikel 2, lid 1, 
beoogde handelingen;

Or. en
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Motivering

Iedere aangelegenheid betreffende de jurisdictie moet worden behandeld door justitiële 
autoriteiten, ofwel een rechter, onderzoeksrechter of openbare aanklager.

Amendement 10

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 5 - lid 3 bis (nieuw)

Ontwerp Raad Amendement

3 bis. Overeenkomstig het Eurojustbesluit 
dient de contacterende autoriteit 
terzelfdertijd ook Eurojust op de hoogte te 
brengen. 

Or. en

Motivering

In verband met zijn coördinerende rol moet Eurojust er in een zo vroeg mogelijk stadium bij 
worden betrokken.

Amendement 11

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 6 - lid 1

Ontwerp Raad Amendement

1. De gecontacteerde autoriteit 
beantwoordt een verzoek als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, binnen elke door de 
contacterende autoriteit gestelde redelijke 
termijn of, indien geen termijn is bepaald, 
met bekwame spoed, en deelt de 
contacterende autoriteit mee of in haar land 
een parallelle procedure wordt gevoerd. De 
gecontacteerde autoriteit die van de 
contacterende autoriteit heeft vernomen dat 
de verdachte zich in voorlopige hechtenis 
of bewaring bevindt, behandelt het verzoek 
met spoed.

1. De gecontacteerde autoriteit 
beantwoordt een verzoek als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, binnen elke door de 
contacterende autoriteit gestelde redelijke 
termijn of, indien geen termijn is bepaald, 
binnen 15 dagen, en deelt de 
contacterende autoriteit mee of in haar land 
een parallelle procedure wordt gevoerd. De 
gecontacteerde autoriteit die van de 
contacterende autoriteit heeft vernomen dat 
de verdachte zich in voorlopige hechtenis 
of bewaring bevindt, behandelt het verzoek 
met spoed.
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Or. en

Motivering

Met name in dit geval lijkt een uiterste termijn voor beantwoording zinvol. 

Amendement 12

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 8 - lid 1 - letter c

Ontwerp Raad Amendement

(c) alle relevante identiteitsgegevens van 
de verdachte en, in voorkomend geval, van 
slachtoffers;

(c) de naam, nationaliteit, geboortedatum 
en adres van de verdachte, en, in 
voorkomend geval, van slachtoffers.

Or. en

Motivering

Een verdere specificatie van het begrip "gegevens" is wenselijk.

Amendement 13

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 10 - lid 1

Ontwerp Raad Amendement

1. Als is vastgesteld dat er parallelle 
procedures lopen, treden de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
rechtstreeks met elkaar in overleg, teneinde 
overeenstemming te bereiken over een 
effectieve oplossing ter voorkoming van de 
nadelige gevolgen van die parallelle 
procedures hetgeen, al naar gelang het 
geval, kan leiden tot de concentratie van de 
strafvervolgingen in één lidstaat.

1. Als is vastgesteld dat er parallelle 
procedures lopen, treden de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten met 
bekwame spoed rechtstreeks met elkaar in 
overleg, teneinde overeenstemming te 
bereiken over een effectieve oplossing ter 
voorkoming van de nadelige gevolgen van 
die parallelle procedures hetgeen, al naar 
gelang het geval, kan leiden tot de 
concentratie van de strafvervolgingen in 
één lidstaat. Wanneer de verdachte zich in 
voorlopige hechtenis of bewaring bevindt, 
dient rechtstreeks overleg te worden 
gevoerd om zo spoedig mogelijk 
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overeenstemming te bereiken.

Or. en

Motivering

Er is geen tijdschema verbonden aan de in artikel 10 bedoelde verplichting om in overleg te 
treden. Deze vertraging kan nadelige gevolgen hebben voor de partijen die bij de zaak 
betrokken zijn, met name voor de verdachten en vooral als zij zich in hechtenis bevinden.

Amendement 14

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 11

Ontwerp Raad Amendement

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
die rechtstreeks met elkaar overleggen over 
een zaak, teneinde overeenstemming als 
bedoeld in artikel 10 te bereiken, betrekken 
daarbij alle feiten en juridische aspecten 
van de zaak, alsmede alle factoren die zij 
relevant achten.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
die rechtstreeks met elkaar overleggen over 
een zaak, teneinde overeenstemming als 
bedoeld in artikel 10 te bereiken, betrekken 
daarbij alle feiten en juridische aspecten 
van de zaak, alsmede  factoren zoals:

- de plaats waar de strafbare feiten 
merendeels hebben plaatsgevonden,
- de plaats waar het merendeel van de 
schade is geleden,
- de plaats waar een verdachte zich 
bevindt, en de mogelijkheid van 
overlevering of uitlevering aan een andere 
jurisdictie,
- de nationaliteit of verblijfplaats van de 
verdachte; 
- de wezenlijke belangen van de 
verdachte; 
- de wezenlijke belangen van slachtoffers 
en getuigen,
- de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal 
en 
- mogelijke vertraging.

Or. en
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Motivering

De criteria voor de vaststelling van jurisdictie moeten duidelijk zijn en beter worden 
geïntegreerd in het corpus van het kaderbesluit in niet in een overweging.

Amendement 15

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 11 bis (nieuw)

Ontwerp Raad Amendement

Artikel 11 bis
Procedurele waarborgen

De in staat van beschuldiging gestelde 
persoon moet: 
- op de hoogte worden gehouden van de 
uitwisseling van informatie en het overleg 
tussen de lidstaten, alsmede tussen de 
autoriteiten van een lidstaat en Eurojust, 
alsmede van de gekozen oplossingen of 
het niet-bereiken van overeenstemming, 
in het kader van dit kaderbesluit, met 
inbegrip van de betrokken actoren, 
inhoud en de redenen ervan;
- het recht hebben protest aan te 
tekenen met betrekking tot de meest 
geschikte jurisdictie alvorens er voor een 
oplossing wordt gekozen,
- het recht hebben in beroep te gaan 
tegen elk besluit dat overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, is genomen, of  het niet-
bereiken van overeenstemming, om het te 
laten herzien. 
De lidstaten zien erop toe dat adequate 
vertaling, vertolking en rechtshulp zijn 
gewaarborgd.

Or. en

Motivering

De bescherming van de formeel in staat van beschuldiging gestelde persoon verdient de 
hoogste aandacht. Zijn/haar grondrechten mogen in geen geval onder druk komen te staan. 
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Uw rapporteur is derhalve van mening dat er moet worden voorzien in consistente 
procedurele waarborgen.

Amendement 16

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 11 ter (nieuw)

Ontwerp Raad Amendement

Artikel 11 ter
Grondrechten

De overeenstemming die wordt bereikt op 
grond van artikel 10, lid 1, moet billijk, 
onafhankelijk en objectief zijn en moet 
worden bereikt in overeenstemming met 
de beginselen van artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
als weergegeven in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, om te 
waarborgen dat de mensenrechten van de 
verdachte worden beschermd.

Or. en

Motivering

De eerbiediging van de grondrechten mag in geen geval onder druk komen te staan.

Amendement 17

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 12 - lid 1 bis (nieuw)

Ontwerp Raad Amendement

1 bis. Het staat iedere nationale autoriteit 
vrij, in elke fase van een nationale 
procedure, advies in te winnen bij 
Eurojust en specifieke gevallen waarin de 
vraag naar de meest geschikte jurisdictie 
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rijst, aan Eurojust voor te leggen.

Or. en

Motivering

Door zijn coördinerende rol is Eurojust bij uitstek geschikt om nationale autoriteiten bij te 
staan bij de oplossing van dit soort vraagstukken en het is wenselijk dat dit wordt benadrukt.

Amendement 18

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 12 - lid 2

Ontwerp Raad Amendement

2. Indien geen overeenstemming in de zin 
van artikel 10 kan worden bereikt, dient, 
in voorkomend geval, de zaak door een 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaten te worden verwezen naar
Eurojust, mits Eurojust overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, van het Eurojustbesluit
bevoegd is.

2. Indien er binnen zes maanden na de 
aanvang van het rechtstreekse overleg 
geen overeenstemming is bereikt, wordt 
Eurojust op de hoogte gesteld van de 
redenen waarom er geen 
overeenstemming kon worden bereikt en 
stelt het als college een advies op 
overeenkomstig artikel 7, lid 2, van het 
Eurojustbesluit.

Or. en

Motivering

Aan Eurojust moet zo ruim mogelijk baan worden gegeven binnen de grenzen van Besluit van 
de Raad 2009/426/JBZ van 16 december 2008 over de versterking van Eurojust en tot 
wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd 
tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken.

Amendement 19

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 12 - lid 2 bis (nieuw)

Ontwerp Raad Amendement

2 bis. Indien lidstaten besluiten geen 
gevolg te geven aan het advies van 
Eurojust, stellen zij Eurojust schriftelijk 
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op de hoogte van hun besluit 
overeenkomstig artikel 7 van het 
Eurojustbesluit.

Or. en

Motivering

In aanvulling op het vorige amendement.

Amendement 20

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 12 - lid 2 ter (nieuw)

Ontwerp Raad Amendement

2 ter. Voor de toepassing van dit 
kaderbesluit is artikel 4 van het 
Eurojustbesluit niet van toepassing.

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van dit kaderbesluit en binnen het kader van deze overlegactiviteit, is er 
geen reden om de bevoegdheid van Eurojust, die iedere vorm van criminaliteit moet omvatten, 
te beperken.

Amendement 21

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, 
de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden
Artikel 15 - lid 1 - inleiding

Ontwerp Raad Amendement

1. Voor zover andere rechtsinstrumenten of 
regelingen een uitbreiding van de doelen 
van dit kaderbesluit toestaan of bijdragen 
tot het vereenvoudigen of het bevorderen 
van de procedure volgens welke nationale 
autoriteiten informatie uitwisselen over 
strafrechtelijke procedures, rechtstreeks in 
overleg treden en overeenstemming 

1. Voor zover andere rechtsinstrumenten of 
regelingen een uitbreiding van de doelen 
van dit kaderbesluit toestaan of bijdragen 
tot het vereenvoudigen of het bevorderen 
van de procedure volgens welke nationale 
autoriteiten informatie uitwisselen over 
strafrechtelijke procedures, rechtstreeks in 
overleg treden en overeenstemming 
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trachten te bereiken over een effectieve 
oplossing ter voorkoming van nadelige 
gevolgen van parallelle procedures, kunnen 
de lidstaten:

trachten te bereiken over een effectieve 
oplossing ter voorkoming van nadelige 
gevolgen van parallelle procedures, en mits 
dit niet ten koste gaat van de bescherming 
van de verdachte, kunnen de lidstaten:

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat de rechtsbescherming van de verdachte de hoogste aandacht 
verdient.
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TOELICHTING

Het Haags Programma ter versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie 
heeft betrekking op jurisdictiegeschillen, waarbij benadrukt wordt dat bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de mogelijkheden om in grensoverschrijdende multilaterale zaken 
de vervolging in één lidstaat te concentreren, en dat nadere aandacht moet worden 
geschonken aan voorstellen over jurisdictiegeschillen en het ne bis in idem-beginsel, teneinde 
het uitgebreide programma van maatregelen om uitvoering te geven aan het beginsel van 
wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken te completeren.

Deze kwestie hangt nauw samen met de beginselen, die in de artikelen 54 t/m 58 van de 
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen zijn vastgesteld.

Het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over het voorkomen en oplossen van 
jurisdictiegeschillen in strafzaken is ingediend op initiatief van de Tsjechische Republiek, de 
Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden 
en is gericht op het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken. 

Doel van dit wetgevingsinitiatief was:

 een procedureel kader vast te stellen voor de verplichte informatie-uitwisseling tussen 
nationale autoriteiten betreffende lopende strafrechtelijke procedures voor specifieke 
feiten, om na te gaan of er in andere lidstaten voor dezelfde feiten parallelle 
strafprocedures lopen 

 de procedure vast te stellen volgens welke hun nationale autoriteiten overeenstemming 
zouden bereiken over de jurisdictie om specifieke feiten die onder de jurisdictie van 
twee of meer lidstaten vallen, te behandelen;

 voorschriften en gemeenschappelijke criteria vast te stellen die de nationale 
autoriteiten in acht zouden moeten nemen wanneer zij overeenstemming willen 
bereiken over de vraag welke jurisdictie het meest geschikt is om specifieke feiten te 
behandelen. 

Overeenkomstig artikel 39 VEU is het Europees Parlement verzocht over het vorenvermelde 
wetgevingsinitiatief advies uit te brengen. 

Op de LIBE-vergadering van 19 maart 2009 diende rapporteur Renate Weber haar ontwerp-
verslag in.

Daarbij wees zij erop dat zij uit informele bron had vernomen dat de Raad het 
wetgevingsvoorstel ingrijpend had gewijzigd. Zij vond het niet wenselijk voort te borduren op 
een verouderde tekst en drong erop aan dat het Europees Parlement opnieuw zou worden 
geraadpleegd over de geactualiseerde tekst. 
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De rapporteur werd gesteund door de commissie en de vertegenwoordiger van het Tsjechische 
Voorzitterschap van de Raad deelde het standpunt van het Parlement en zegde een 
hernieuwde raadpleging over de definitieve tekst van het kaderbesluit toe. In afwachting van 
hernieuwde raadpleging door de Raad schortte de commissievoorzitter de procedure op.

Op 6 april 2009 bereikten de lidstaten algemene overeenstemming over de tekst die sterk 
afwijkt van het oorspronkelijke initiatief. 

Het onderhavige advies heeft betrekking op de door de Raad aangenomen tekst. De door de 
Raad vastgestelde termijn voor het uitbrengen van advies overeenkomstig artikel 39 VEU is 
23 oktober 2009.

In het ontwerpkaderbesluit wordt verwezen naar situaties waarin tegen dezelfde perso(o)n(en) 
in verschillende lidstaten parallelle strafprocedures worden gevoerd wegens dezelfde feiten, 
hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat het beginsel "ne bis in idem" wordt geschonden; 

Het ontwerpkaderbesluit omvat de volgende maatregelen:

 een procedure voor het leggen van contacten tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, teneinde na te gaan of er parallelle strafprocedures lopen wegens dezelfde 
feiten en ten aanzien van dezelfde perso(o)n(en); 

 voorschriften betreffende de uitwisseling van informatie, door rechtstreeks overleg, 
tussen de bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten waar (een) parallelle 
strafprocedure(s) worden/wordt gevoerd, teneinde overeenstemming te bereiken over 
een effectieve oplossing die tot doel heeft de nadelige gevolgen hiervan te voorkomen.

Er is geen termijn vastgesteld voor het antwoord van de om informatie verzochte 
autoriteit.

Er wordt geen gewag gemaakt van criteria om vast te stellen welke de meest geschikte 
rechterlijke instantie is. 

Er is geen formulier opgenomen in het ontwerpkaderbesluit als leidraad voor de bevoegde 
autoriteiten (wat in de originele tekst wel het geval was).

Ondanks de verplichting om contact op te nemen met de bevoegde instantie van een 
andere lidstaat is er geen sprake van een soortgelijke verplichting om Eurojust te 
informeren.

De positie van Eurojust bij het oplossen van mogelijke conflicten is zwak en verre van 
bevredigend.
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ADVIES VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur is ingenomen met het initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek 
Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden betreffende 
een kaderbesluit over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken. 

De rapporteur is ook ingenomen met het feit dat in de huidige tekst expliciet wordt verwezen 
naar het ne bis in idem-beginsel, hetgeen in het oorspronkelijke voorstel niet het geval was.

De effectieve toepassing van het ne bis in idem-beginsel is strikt gekoppeld aan de 
bescherming van de grondrechten en is het logische complement van het beginsel van 
wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken volgens welke lidstaten in 
andere lidstaten gewezen vonnissen aanvaarden en uitvoeren.  De goedkeuring van deze 
wetgeving zou ervoor zorgen dat het ne bis in idem-beginsel binnen de gehele Europese 
justitiële ruimte wordt gewaarborgd en niet alleen met betrekking tot nationale procedures.

De rapporteur benadrukt dat dit kaderbesluit beperkt blijft tot de verplichting van de lidstaten 
om elkaar te informeren en rechtstreeks met elkaar in overleg te treden, "teneinde 
overeenstemming te bereiken over een effectieve regeling ter voorkoming van de nadelige 
gevolgen van dergelijke parallelle procedures, hetgeen, al naar gelang het geval, kan leiden tot 
het overdragen van strafprocedures naar één lidstaat", en zij betreurt dat dit niet voorziet in 
een mechanisme dat jurisdictiegeschillen werkelijk oplost en ook niet in passende criteria om 
vast te stellen welke lidstaten de jurisdictie zouden moeten krijgen.

De rapporteur is van mening dat de rechtsbescherming van de formeel in staat van 
beschuldiging gestelde persoon de hoogste aandacht verdient en dat er moet worden voorzien 
in consistente procedurele waarborgen. Dergelijke waarborgen zouden ten minste moeten 
omvatten dat de verdachte het recht heeft zijn/haar mening te geven en op de hoogte 
gehouden moet worden over relevante kwesties, zodat hij/zij iets in handen heeft op basis 
waarvan een door de rechterlijke instanties gekozen oplossing, die onredelijk lijkt, kan 
worden aangevochten.

De rapporteur zou ook willen benadrukken dat besluiten over de jurisdictie, of, zoals in het 
ontwerpkaderbesluit wordt geformuleerd "overeenstemming over een goede oplossing ter 
voorkoming van nadelige gevolgen van dit soort parallelle procedures" billijk, onafhankelijk 
en objectief moeten zijn en moeten worden genomen in overeenstemming met de beginselen 
van artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en als weergegeven in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens.

Met betrekking tot de gegevens van de formeel in staat van beschuldiging gestelde persoon 
die de lidstaten uitwisselen via de kennisgevingen, steunt de rapporteur het idee dat het van 
belang is een passend niveau van bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen en dat 
in het kaderbesluit moet worden gespecificeerd welke persoonsgegevens worden 
uitgewisseld. Alleen de naam, nationaliteit, geboortedatum en het adres van de verdachte, 
voor zover bekend, en, in voorkomend geval, van de slachtoffers, mogen worden 
uitgewisseld.
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De rapporteur is van mening dat het uiterst belangrijk is dat Eurojust wordt betrokken bij het 
besluit over de keuze van de jurisdictie. Eurojust moet er vanaf het vroegste stadium bij 
worden betrokken vanwege zijn coördinerende rol en zijn steeds relevantere taken als 
vastgelegd in Besluit van de Raad 2009/426/JBZ van 16 december 2008 over de versterking 
van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van 
Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken.

Eurojust moet er daarom bij worden betrokken zodra de "contactprocedure"van start gaat.
Benadrukt moet worden dat het iedere nationale autoriteit vrij staat, in elke fase van een 
nationale procedure, advies in te winnen bij Eurojust en specifieke gevallen waarin de vraag 
naar de meest geschikte jurisdictie rijst, aan Eurojust voor te leggen. Indien er binnen zes 
maanden na de aanvang van het rechtstreekse overleg tussen de autoriteiten geen 
overeenstemming is bereikt, moet Eurojust op de hoogte worden gesteld van de redenen 
waarom er geen overeenstemming kon worden bereikt en moet het als college een advies 
opstellen overeenkomstig het Besluit van de Raad 2009/426/JBZ van 16 december 2008. 

De rapporteur merkt op dat het initiatief voor een kaderbesluit uitsluitend gericht is op 
positieve jurisdictiegeschillen  Er is geen bepaling opgenomen met betrekking tot negatieve 
jurisdictiegeschillen (waarbij geen enkele lidstaat rechtsmacht heeft gevestigd voor het 
gepleegde strafbare feit). Derhalve roept de rapporteur de Europese Commissie op, met 
zorgvuldige inachtneming van de rol van Eurojust, een voorstel in te dienen ter aanvulling van 
dit kaderbesluit met regels voor de onverwijlde oplossing van negatieve jurisdictiegeschillen.

In verschillende amendementen wordt benadrukt dat iedere aangelegenheid betreffende de 
jurisdictie moet worden behandeld door justitiële autoriteiten, ofwel een rechter, 
onderzoeksrechter of openbare aanklager. 


