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13.1.2021 A9-0248/2

Ændringsforslag 2
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. påpeger, at den europæiske 
arrestordre bør styrkes og forbedres for at 
øge dens effektivitet, umiddelbarhed og 
respekt for de nationale domstoles 
afgørelser under overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, da en af 
målsætningerne for et stærkere EU 
kræver, at medlemsstaterne har tillid til de 
andre medlemsstaters retssystemer og 
fængsler, hvilket denne mekanisme er 
afgørende for; minder om, at en svækkelse 
af den gensidige anerkendelse på det 
strafferetlige område kun kan føre til en 
svækkelse heraf på andre områder, hvilket 
vil gøre det vanskeligere at håndtere de 
fælles politikker effektivt, såsom det indre 
marked;

5. påpeger, at den europæiske 
arrestordre kan styrkes og forbedres for at 
øge dens effektivitet, umiddelbarhed og 
respekt for de nationale domstoles 
afgørelser under overholdelse af 
proportionalitetsprincippet; minder 
imidlertid om, at den europæiske 
arrestordre ikke kan vurderes isoleret, og 
mener, at et stærkere EU kræver, at 
medlemsstaterne anvender princippet om 
gensidig anerkendelse på en sådan måde, 
at det ikke fører til en afvigelse fra 
medlemsstaternes ansvar for at beskytte 
enkeltpersoners grundlæggende 
rettigheder og opretholde 
retsstatsprincippet, og derved opnår øget 
tillid til de andre medlemsstaters 
retssystemer og fængsler, hvilket denne 
mekanisme er afgørende for; minder om, at 
en svækkelse af den gensidige 
anerkendelse på det strafferetlige område 
kan føre til en svækkelse heraf på andre 
områder, hvilket vil gøre det vanskeligere 
at håndtere de fælles politikker effektivt, 
såsom det indre marked; minder endvidere 
om, at formålet med de i direktiverne om 
proceduremæssige rettigheder fastlagte 
minimumsretssikkerhedsgarantier i 
straffesager er at sikre en retfærdig 
rettergang; fremhæver, at retten til en 
retfærdig rettergang er af grundlæggende 
betydning som en garanti for, at 
enkeltpersoners grundlæggende 
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rettigheder og retsstatsprincippet 
beskyttes; mener, at overholdelse af de 
proceduremæssige rettigheder bør være 
en forudsætning for fuldbyrdelse af 
enhver europæisk arrestordre, og minder 
om, at der er behov for øgede garantier 
for at forhindre misbrug af europæiske 
arrestordrer;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Ændringsforslag 3
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. understreger, at den europæiske 
arrestordre ikke bør misbruges i 
forbindelse med mindre lovovertrædelser, 
hvor der ikke er grund til 
varetægtsfængsling; minder om, at brugen 
af den europæiske arrestordre bør 
begrænses til grove lovovertrædelser i 
strengt nødvendigt og forholdsmæssigt 
omfang; opfordrer indtrængende til, at der 
om muligt anvendes mindre indgribende 
retlige instrumenter, inden der udstedes en 
europæisk arrestordre, f.eks. den 
europæiske efterforskningskendelse; 
påpeger, at de udstedende myndigheder bør 
foretage proportionalitetskontrol, idet der 
tages højde for i) grovheden af 
lovovertrædelsen, ii) den sandsynlige straf, 
hvis personen kendes skyldig i den 
hævdede lovovertrædelse, iii) 
sandsynligheden for frihedsberøvelse af 
personen i den udstedende medlemsstat 
efter overgivelse, iv) indvirkningen på 
rettighederne for den berørte person og 
dennes familie og v) hensynet til ofrene for 
lovovertrædelsen; opfordrer 
medlemsstaterne og deres retslige 
myndigheder til at behandle sager om 
europæiske arrestordrer uden unødig 
forsinkelse, når der er udstedt en europæisk 
arrestordre, med det formål at holde 
varetægtsfængsling på et minimum; 

7. understreger, at den europæiske 
arrestordre ikke bør bruges i forbindelse 
med mindre lovovertrædelser eller til 
formål, der ikke nødvendigvis kræver 
frihedsberøvelse, f.eks. ved indledende 
forhør af mistænkte og varetægtsforhør; 
minder om, at brugen af den europæiske 
arrestordre bør begrænses til grove 
lovovertrædelser i strengt nødvendigt og 
forholdsmæssigt omfang; opfordrer 
indtrængende til, at der om muligt 
anvendes mindre indgribende retlige 
instrumenter, inden der udstedes en 
europæisk arrestordre, f.eks. den 
europæiske efterforskningskendelse; 
påpeger, at de udstedende myndigheder bør 
foretage proportionalitetskontrol, som 
omfatter en ret til at anfægte udstedelsen 
af den europæiske arrestordre, inden der 
træffes afgørelse om overgivelse, for at 
forhindre overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder, før der bliver mulighed for en 
efterfølgende prøvelse, og hvorved der 
tages højde for i) grovheden af 
lovovertrædelsen, ii) den sandsynlige straf, 
hvis personen kendes skyldig i den 
hævdede lovovertrædelse, iii) 
sandsynligheden for frihedsberøvelse af 
personen i den udstedende medlemsstat 
efter overgivelse, iv) indvirkningen på 
rettighederne for den berørte person og 
dennes familie og v) hensynet til ofrene for 
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lovovertrædelsen; opfordrer 
medlemsstaterne og deres retslige 
myndigheder til at behandle sager om 
europæiske arrestordrer uden unødig 
forsinkelse, når der er udstedt en europæisk 
arrestordre, med det formål at holde 
varetægtsfængsling på et minimum; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Ændringsforslag 4
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at en afvisning af at 
fuldbyrde en europæisk arrestordre ifølge 
Domstolen udgør en undtagelse fra den 
gensidige anerkendelse og skal fortolkes 
strengt35, hvis en af grundene til at afslå 
anerkendelse (artikel 3 og 4 i 
rammeafgørelse2002/548/RIA) eller en af 
garantierne (artikel 5 i samme 
rammeafgørelse) finder anvendelse, eller i 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis; 

___________
35 Se f.eks. Domstolen, C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

8. understreger, at en afvisning af at 
fuldbyrde en europæisk arrestordre ifølge 
Domstolen er udformet som en undtagelse 
fra den gensidige anerkendelse og skal 
fortolkes strengt35, hvis en af grundene til 
at afslå anerkendelse (artikel 3 og 4 i 
rammeafgørelse 2002/548/RIA) eller en af 
garantierne (artikel 5 i samme 
rammeafgørelse) og pligten til at 
respektere de grundlæggende rettigheder 
(artikel 1, stk. 3, i samme 
rammeafgørelse) finder anvendelse, eller i 
overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis; bemærker, at den 
fuldbyrdende judicielle myndighed har 
beføjelse til at undlade at fremme en 
europæisk arrestordre, hvis overgivelsen 
kan føre til umenneskelig eller 
nedværdigende behandling af den 
eftersøgte (artikel 4 i chartret)1a, eller 
hvis der er en reel risiko for en krænkelse 
af den grundlæggende ret til en 
uafhængig domstol og dermed af retten til 
en retfærdig rettergang (artikel 47, stk. 2, 
i chartret)1b;

_______

1a Domstolen, sag C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
1b Domstolen, forenede sager C-404/15 og 
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C-659/15 PPU, Aranyosi og Căldăraru.
35 Se f.eks. Domstolen, C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Ændringsforslag 5
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. mener, at det er nødvendigt at 
vedtage yderligere horisontale 
foranstaltninger for at forbedre princippet 
om loyalt samarbejde som fastsat i 
artikel 4, stk. 3, i TEU og øge den 
gensidige tillid til de nationale 
strafferetlige systemer, hvilket vil føre til et 
mere effektivt retligt samarbejde; påpeger, 
at en kontrol af dobbelt strafbarhed 
begrænser den gensidige anerkendelse og 
ifølge Domstolen skal fortolkes restriktivt; 
fremhæver dog, at der vedvarende er 
betænkeligheder ved manglen på en 
behørig definition af strafbare handlinger, 
som reglen om dobbelt strafbarhed ikke 
længere finder anvendelse på; bemærker, at 
den gensidige anerkendelse ideelt set bør 
fungere automatisk37 uden revurdering af 
de vægtige grunde til anklagen, og at 
afgørelser ikke bør afvises, medmindre 
der foreligger grunde til at påberåbe sig 
en af de afvisningsgrunde, som er 
opregnet udtømmende i rammeafgørelsen 
om den europæiske arrestordre, eller 
medmindre der er andre omstændigheder, 
der ifølge Domstolen kan begrunde 
begrænsninger af principperne om 
gensidig anerkendelse og gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne;

____________

11. mener, at det er nødvendigt at 
vedtage yderligere horisontale 
foranstaltninger for at forbedre princippet 
om loyalt samarbejde som fastsat i 
artikel 4, stk. 3, i TEU og øge den 
gensidige tillid til de nationale 
strafferetlige systemer, hvilket vil føre til et 
mere effektivt retligt samarbejde; påpeger, 
at en kontrol af dobbelt strafbarhed, selv 
om den er nødvendig for at sikre, at 
enkeltpersoners grundlæggende 
rettigheder respekteres fuldt ud, anses for 
at begrænse den gensidige anerkendelse og 
ifølge Domstolen skal fortolkes restriktivt; 
fremhæver dog, at der vedvarende er 
betænkeligheder ved manglen på en 
behørig definition af strafbare handlinger, 
som reglen om dobbelt strafbarhed ikke 
længere finder anvendelse på; bemærker 
imidlertid, at den gensidige anerkendelse 
ikke bør fungere automatisk37 i lyset af den 
stigende mangel på overholdelse af 
retsstatsprincippet i nogle medlemsstater, 
men kræver en vurdering af hver enkelt 
sag foretaget af 
fuldbyrdelsesmyndigheden; bemærker 
endvidere, at en kontrol af dobbelt 
strafbarhed er nødvendig, fordi den 
materielle strafferet ikke er fuldt 
harmoniseret, og der ikke er nogen 
proceduremæssige minimumsstandarder;
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37 Se f.eks. Kommissionens meddelelse af 
26. juli 2000 om gensidig anerkendelse af 
endelige afgørelser i straffesager 
(COM(2000)0495).

___________
37 Se f.eks. Kommissionens meddelelse af 
26. juli 2000 om gensidig anerkendelse af 
endelige afgørelser i straffesager 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Ændringsforslag 6
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. fremhæver vigtigheden af at 
vurdere medtagelsen af yderligere 
lovovertrædelser eller kategorier af 
lovovertrædelser såsom miljøkriminalitet 
(f.eks. forurening fra skibe), visse former 
for skatteunddragelse, hadforbrydelser, 
seksuelle overgreb, kønsbaseret vold, 
lovovertrædelser begået ved hjælp af 
digitale midler såsom identitetstyveri, 
lovovertrædelser, der involverer brug af 
vold eller en alvorlig trussel mod den 
offentlige orden i medlemsstaterne, og 
forbrydelser mod medlemsstaternes 
forfatningsmæssige integritet begået ved 
brug af vold, folkedrab, forbrydelser mod 
menneskeheden og krigsforbrydelser inden 
for rammerne af en styrkelse af 
medlemsstaternes engagement i det retlige 
samarbejde, retsstatsprincippet og de 
grundlæggende rettigheder; understreger, 
at en større grad af retligt samarbejde for 
denne type lovovertrædelser ville hjælpe 
EU til at opnå sine prioriterede mål og 
fremme en kultur med respekt for 
demokratiet og retsstaten i EU;

14. fremhæver, at den 
grænseoverskridende dimension af et 
stigende antal forbrydelser, såsom 
miljøkriminalitet (f.eks. forurening fra 
skibe), visse former for skatteunddragelse, 
seksuelle overgreb, kønsbaseret vold, 
lovovertrædelser begået ved hjælp af 
digitale midler såsom identitetstyveri, 
folkedrab, forbrydelser mod 
menneskeheden og krigsforbrydelser, gør 
det endnu vigtigere, at medlemsstaterne 
overholder retsstatsprincippet og de 
grundlæggende rettigheder, navnlig med 
hensyn til domstolenes uafhængighed og 
retten til en retfærdig rettergang; minder 
om, at en udvidelse af listen over 
lovovertrædelser, der ikke kræver kontrol 
af dobbelt strafbarhed, kan bringe den 
enkeltes grundlæggende rettigheder i fare i 
lyset af den stigende mangel på 
overholdelse af retsstatsprincippet i nogle 
medlemsstater, og fordi den materielle 
strafferet ikke er fuldt harmoniseret, og 
der ikke er nogen proceduremæssige 
minimumsstandarder;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Ændringsforslag 7
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 34a. mener, at der bør implementeres 
en effektiv langsigtet forvaltning af 
fængselssystemer, hvor antallet af indsatte 
nedsættes gennem hyppigere brug af ikke-
frihedsberøvende straffe såsom 
samfundstjeneste, bøder og elektronisk 
overvågning; understreger, at der bør 
overvejes alternative foranstaltninger til 
frihedsberøvelse i hele den strafferetlige 
kæde; opfordrer Kommissionen til at 
forstærke indsatsen i denne retning og 
oprette en EU-overvågningsmekanisme 
for forholdene for fængslede og 
tilbageholdte;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Ændringsforslag 8
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 37

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge gennemførligheden af 
supplerende instrumenter om 
proceduremæssige rettigheder, f.eks. 
instrumenterne om antagelighed af 
bevismateriale og fængselsforhold i 
forbindelse med varetægtsfængsling, bl.a. 
på basis af Europarådets standarder eller 
højere standarder, herunder hvad angår 
tidsfrister for varetægtsfængsling; mener, 
at Kommissionen bør stræbe efter de 
højeste standarder, samtidigt med at 
nærheds- og proportionalitetsprincippet 
overholdes; anmoder Kommissionen om at 
styrke værktøjerne til brug ved 
underretning af de nationale fuldbyrdende 
myndigheder om fængselsforholdene i 
forbindelse med varetægtsfængsling og 
fængsling i hver enkelt medlemsstat; 

37. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge gennemførligheden af 
supplerende instrumenter om 
proceduremæssige rettigheder, f.eks. 
instrumenterne om antagelighed af 
bevismateriale og fængselsforhold i 
forbindelse med varetægtsfængsling, bl.a. 
på basis af Europarådets standarder eller 
højere standarder, herunder hvad angår 
tidsfrister for varetægtsfængsling; mener, 
at Kommissionen bør stræbe efter de 
højeste standarder, samtidigt med at 
nærheds- og proportionalitetsprincippet 
overholdes; mener, at manglen på 
minimumsstandarder for fængselsforhold 
og varetægtsfængsling på EU-plan, på 
begrænsninger i anvendelsen af 
varetægtsfængsling som sidste udvej og på 
overvejelse af alternativer sammen med 
en mangelfuld vurdering af, om sagerne 
er klar til at komme for retten, kan føre til 
uberettiget og overdrevent langvarig 
varetægtsfængsling af mistænkte og 
tiltalte; minder om, at denne situation er 
blevet forværret yderligere på grund af 
covid-19-pandemien; anmoder 
Kommissionen om at opnå EU-
minimumsstandarder, navnlig for 
retssikkerhedsgarantier og for forholdene 
for fængslede og tilbageholdte, og at 
styrke værktøjerne til brug ved 
underretning af de nationale fuldbyrdende 
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myndigheder om fængselsforholdene i 
forbindelse med varetægtsfængsling og 
fængsling i hver enkelt medlemsstat; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Ændringsforslag 9
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 37a. understreger, at der ikke findes en 
mekanisme, der kan sikre ordentlig 
opfølgning på forsikringerne fra 
udstedende judicielle myndigheder efter 
overgivelse; anmoder om, at 
Kommissionen undersøger mulige tiltag i 
denne retning;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Ændringsforslag 10
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. henviser til 
Menneskerettighedsdomstolens standarder 
og kravene i direktiv 2013/48/EU om ret til 
adgang til advokatbistand og direktiv 
2010/64/EU om retten til tolke- og 
oversætterbistand; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at retten til adgang til advokatbistand 
og retshjælp i både den udstedende og den 
fuldbyrdende medlemsstat er garanteret 
både i lovgivningen og i praksis; 

42. henviser til 
Menneskerettighedsdomstolens standarder 
og kravene i direktiv 2013/48/EU om ret til 
adgang til advokatbistand og direktiv 
2010/64/EU om retten til tolke- og 
oversætterbistand; minder om, at sikring 
af tilstrækkelig tid til forberedelse af en 
sag og fuld og hurtig adgang til materialet 
i sagen vil forbedre advokatbistandens 
kvalitet; understreger, at sikring af 
adgang til tolkebistand i den indledende 
fase af sagsbehandlingen, og navnlig 
foranstaltninger til at lette 
kommunikationen med advokater, er 
afgørende for at kunne garantere en 
retfærdig sagsbehandling og et krav i 
henhold til direktiv 2010/64/EU i sager 
angående europæiske arrestordrer, deres 
grænseoverskridende karakter taget i 
betragtning, idet de ofte vedrører 
personer, som ikke taler den fuldbyrdende 
medlemsstats nationalsprog; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at retten til adgang til advokatbistand 
og retshjælp i både den udstedende og den 
fuldbyrdende medlemsstat er garanteret 
både i lovgivningen og i praksis; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/11

Ændringsforslag 11
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Europæisk arrestordre og procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. konstaterer, at den europæiske 
arrestordre er effektiv; mener dog, at de 
største problemer i forbindelse med den 
europæiske arrestordre vedrører dens 
konsekvens og effektivitet, hvor der er 
plads til forbedringer, selv om der er rejst 
begrænsede spørgsmål om overholdelse af 
EU's værdier og grundlæggende 
rettigheder; 

43. konstaterer, at den europæiske 
arrestordre er effektiv; mener dog, at de 
største problemer i forbindelse med den 
europæiske arrestordre vedrører 
overholdelsen af EU's værdier og 
grundlæggende rettigheder; understreger 
dog, at der er også er problemer med 
hensyn til konsekvens og effektivitet; 

Or. en


