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13.1.2021 A9-0248/2

Amendement 2
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het EAB moet 
worden versterkt en verbeterd om het 
doeltreffender en sneller te maken en de 
beslissingen van de nationale rechters meer 
te eerbiedigen, met inachtneming van het 
beginsel van evenredigheid, aangezien een 
van de doelstellingen van een sterkere 
Unie vereist dat de lidstaten op het 
rechtsstelsel en penitentiair systeem van 
andere lidstaten vertrouwen, waarvoor dit 
mechanisme onmisbaar is; wijst erop dat 
uitholling van de wederzijdse erkenning in 
strafzaken slechts kan leiden tot uitholling 
op andere gebieden, waardoor het 
moeilijker zal worden om een doeltreffend 
gemeenschappelijk beleid te voeren, 
bijvoorbeeld op het gebied van de interne 
markt;

5. wijst erop dat het EAB zou kunnen 
worden versterkt en verbeterd om het 
doeltreffender en sneller te maken en de 
beslissingen van de nationale rechters meer 
te eerbiedigen, met inachtneming van het 
beginsel van evenredigheid; herinnert er 
echter aan dat het EAB niet op zichzelf 
kan worden beoordeeld en is van mening 
dat een sterkere Unie vereist dat de 
lidstaten het beginsel van wederzijdse 
erkenning zodanig toepassen dat het niet 
leidt tot een afwijking van de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
met betrekking tot de bescherming van de 
grondrechten van personen en de 
handhaving van de rechtsstaat, zodat 
meer vertrouwen in het rechtsstelsel en 
penitentiair systeem van andere lidstaten 
wordt verkregen, waarvoor dit 
mechanisme onmisbaar is; wijst erop dat 
uitholling van de wederzijdse erkenning in 
strafzaken kan leiden tot uitholling op 
andere gebieden, waardoor het moeilijker 
zal worden om een doeltreffend 
gemeenschappelijk beleid te voeren, 
bijvoorbeeld op het gebied van de interne 
markt; brengt voorts het doel van de 
minimale waarborgen voor 
strafprocedures zoals vastgelegd in de 
richtlijnen inzake procedurele rechten in 
herinnering, te weten het waarborgen van 
een eerlijk proces; benadrukt dat het recht 
op een eerlijk proces van het hoogste 
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belang is als garantie dat de grondrechten 
van personen en de rechtsstaat worden 
beschermd; is van mening dat de naleving 
van de procedurele rechten een 
voorwaarde voor de uitvoering van een 
EAB moet zijn en herinnert eraan dat er 
meer waarborgen nodig zijn om misbruik 
van EAB’s te voorkomen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Amendement 3
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat het EAB niet 
mag worden misbruikt voor lichte 
vergrijpen, waarbij geen reden is tot 
voorlopige hechtenis; herinnert eraan dat 
het gebruik van het EAB beperkt moet 
blijven tot ernstige strafbare feiten waar het 
strikt noodzakelijk en evenredig is; dringt 
erop aan dat, waar mogelijk, eerst minder 
ingrijpende rechtsinstrumenten worden 
ingezet, voordat er een EAB wordt 
uitgevaardigd,; wijst erop dat de 
uitvaardigende autoriteiten 
evenredigheidscontroles moeten uitvoeren, 
waarbij zij rekening houden met (i) de 
ernst van het strafbare feit, (ii) de meest 
waarschijnlijke straf die wordt opgelegd als 
de betrokkene schuldig wordt bevonden 
aan het vermeende strafbare feit, (iii) de 
kans dat de betrokkene na overlevering in 
de uitvaardigende lidstaat wordt 
gedetineerd, (iv) de gevolgen voor de 
rechten van de gezochte persoon en zijn of 
haar gezinsleden, en (v) de belangen van 
de slachtoffers van het strafbare feit; 
verzoekt de lidstaten en hun justitiële 
autoriteiten om ontvangen EAB’s 
onverwijld in behandeling te nemen, zodra 
er een EAB is uitgevaardigd, teneinde de 
voorlopige hechtenis tot een minimum te 
beperken; 

7. dringt erop aan dat het EAB niet 
mag worden gebruikt voor lichte strafbare 
feiten of voor doeleinden die niet 
noodzakelijkerwijs detentie vereisen, zoals 
de eerste ondervraging van verdachten of 
aan het proces voorafgaande 
ondervraging; herinnert eraan dat het 
gebruik van het EAB beperkt moet blijven 
tot ernstige strafbare feiten waar het strikt 
noodzakelijk en evenredig is; dringt erop 
aan dat, waar mogelijk, eerst minder 
ingrijpende rechtsinstrumenten worden 
ingezet, voordat er een EAB wordt 
uitgevaardigd,; wijst erop dat de 
uitvaardigende autoriteiten 
evenredigheidscontroles moeten uitvoeren 
die voorzien in een recht om de 
uitvaardiging van het EAB aan te vechten 
voordat het bevel tot overlevering wordt 
uitgevaardigd, om te voorkomen dat 
grondrechten worden geschonden voordat 
een rechtsmiddel achteraf beschikbaar 
komt, en die rekening houden met (i) de 
ernst van het strafbare feit, (ii) de meest 
waarschijnlijke straf die wordt opgelegd als 
de betrokkene schuldig wordt bevonden 
aan het vermeende strafbare feit, (iii) de 
kans dat de betrokkene na overlevering in 
de uitvaardigende lidstaat wordt 
gedetineerd, (iv) de gevolgen voor de 
rechten van de gezochte persoon en zijn of 
haar gezinsleden, en (v) de belangen van 
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de slachtoffers van het strafbare feit; 
verzoekt de lidstaten en hun justitiële 
autoriteiten om ontvangen EAB’s 
onverwijld in behandeling te nemen, zodra 
er een EAB is uitgevaardigd, teneinde de 
voorlopige hechtenis tot een minimum te 
beperken; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Amendement 4
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat, wanneer een van de 
gronden voor niet-erkenning (artikelen 3 en 
4 van het EAB-kaderbesluit 
(2002/548/JBZ) of een van de garanties 
(artikel 5 van het EAB-kaderbesluit) van 
toepassing is, de weigering voor de 
uitvoering van een EAB volgens het HvJ-
EU een uitzondering vormt op de 
wederzijdse erkenning, die strikt moet 
worden uitgelegd35;

8. benadrukt dat, wanneer een van de 
gronden voor niet-erkenning (artikelen 3 en 
4 van het EAB-kaderbesluit 
(2002/548/JBZ) of een van de garanties 
(artikel 5 van het EAB-kaderbesluit), 
alsook de verplichting tot eerbiediging van 
de grondrechten (artikel 1, lid 3, van het 
EAB-kaderbesluit) van toepassing is, de 
weigering voor de uitvoering van een EAB 
volgens het HvJ-EU een uitzondering 
vormt op de wederzijdse erkenning, die 
strikt moet worden uitgelegd35; merkt op 
dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit 
de bevoegdheid heeft om geen uitvoering 
te geven aan een EAB wanneer de 
overlevering ertoe kan leiden dat de 
gezochte persoon onmenselijk of 
vernederend wordt behandeld (artikel 4 
van het Handvest)1 bis of wanneer er een 
reëel gevaar bestaat van schending van 
het grondrecht op een onafhankelijk 
gerecht en dus van het recht op een eerlijk 
proces (artikel 47, lid 2, van het 
Handvest)1 ter;

___________ ___________
35 Zie bijvoorbeeld HvJ-EU, zaak C-216/18 
PPU, Minister for Justice and Equality.

1 bis HvJ-EU, zaak C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
1 ter HvJ-EU, zaken C-404/15 en C-659/15 
PPU, Aranyosi en Căldăraru.
35 Zie bijvoorbeeld HvJ-EU, zaak C-216/18 
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PPU, Minister for Justice and Equality.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Amendement 5
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van oordeel dat er nadere 
horizontale maatregelen moeten worden 
getroffen om het in artikel 4, lid 3, van het 
VEU verankerde beginsel van loyale 
samenwerking te versterken en het 
wederzijds vertrouwen in nationale 
strafrechtstelsels te bevorderen en zo 
efficiëntere justitiële samenwerking tot 
stand te brengen; wijst erop dat een 
dubbele strafbaarheidscontrole de 
wederzijdse erkenning beperkt en volgens 
het HvJ-EU restrictief moet worden 
geïnterpreteerd; benadrukt echter dat er 
nog steeds bedenkingen zijn over het 
ontbreken van een goede definitie van 
strafbare feiten waarop de regel van 
dubbele strafbaarheid niet langer van 
toepassing is; merkt op dat wederzijdse 
erkenning idealiter automatisch moet 
werken37, zonder dat de materiële gronden 
van de beschuldiging opnieuw worden 
beoordeeld, en dat besluiten niet mogen 
worden geweigerd, tenzij er redenen zijn 
om een van de in het EAB-kaderbesluit 
beschreven exclusieve weigeringsgronden 
in te roepen of tenzij er andere 
omstandigheden zijn, zoals erkend door 
het HvJ-EU, waarin beperkingen kunnen 
worden gesteld aan de beginselen van 
wederzijdse erkenning en wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten;

11. is van oordeel dat er nadere 
horizontale maatregelen moeten worden 
getroffen om het in artikel 4, lid 3, van het 
VEU verankerde beginsel van loyale 
samenwerking te versterken en het 
wederzijds vertrouwen in nationale 
strafrechtstelsels te bevorderen en zo 
efficiëntere justitiële samenwerking tot 
stand te brengen; wijst erop dat een 
dubbele strafbaarheidscontrole weliswaar 
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de 
grondrechten van personen ten volle 
worden geëerbiedigd, maar wordt geacht 
de wederzijdse erkenning te beperken en 
volgens het HvJ-EU restrictief moet 
worden geïnterpreteerd; benadrukt echter 
dat er nog steeds bedenkingen zijn over het 
ontbreken van een goede definitie van 
strafbare feiten waarop de regel van 
dubbele strafbaarheid niet langer van 
toepassing is; merkt echter op dat 
wederzijdse erkenning niet automatisch 
mag werken37, gezien de toenemende 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in sommige lidstaten, maar dat 
elk geval door de uitvoerende autoriteit 
moet worden beoordeeld; herinnert er 
voorts aan dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole noodzakelijk is 
gezien het feit dat er geen volledig 
geharmoniseerd materieel strafrecht en 
geen procedurele minimumnormen 
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bestaan;
____________ ____________
37 Zie bijvoorbeeld de mededeling van de 
Commissie van 26 juli 2000 over de 
wederzijdse erkenning van definitieve 
beslissingen in strafzaken 
(COM(2000)0495).

37 Zie bijvoorbeeld de mededeling van de 
Commissie van 26 juli 2000 over de 
wederzijdse erkenning van definitieve 
beslissingen in strafzaken 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Amendement 6
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat het belangrijk is om 
te beoordelen of er bijkomende strafbare 
feiten in moeten worden opgenomen of 
strafrechtelijke categorieën zoals 
milieudelicten (bijv. milieudelicten vanaf 
schepen), bepaalde vormen van 
belastingontduiking, haatmisdrijven, 
seksueel misbruik, gendergericht geweld, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met 
behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde waarbij gebruik wordt 
gemaakt van geweld of ernstige 
bedreigingen, misdrijven tegen de 
constitutionele integriteit van de lidstaten 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
geweld, genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdaden, in het 
kader van een grotere inzet van de 
lidstaten voor justitiële samenwerking, de 
rechtsstaat en de mensenrechten; 
onderstreept dat een grotere mate van 
justitiële samenwerking met betrekking tot 
deze strafbare feiten de Unie zou helpen 
om haar prioritaire doelstellingen te 
verwezenlijken, alsook om een klimaat te 
creëren waarin de democratie en de 
rechtsstaat in de Unie beter worden 
geëerbiedigd;

14. benadrukt dat de 
grensoverschrijdende dimensie van een 
toegenomen aantal strafbare feiten, zoals 
milieudelicten (bijv. milieudelicten vanaf 
schepen), bepaalde vormen van 
belastingontduiking, seksueel misbruik, 
gendergericht geweld, strafbare feiten die 
zijn gepleegd met behulp van digitale 
middelen zoals identiteitsdiefstal, 
genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdaden, de 
eerbiediging van de rechtsstaat en de 
grondrechten door de lidstaten nog 
crucialer maakt, in het bijzonder wat de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht en het recht op een eerlijk proces 
betreft; herinnert eraan dat de 
grondrechten van personen in gevaar 
kunnen komen door het uitbreiden van de 
lijst van strafbare feiten waarvoor geen 
toetsing van de dubbele strafbaarheid 
vereist is, gezien de toenemende 
tekortkomingen van de rechtsstaat in 
sommige lidstaten en het ontbreken van 
een volledig geharmoniseerd materieel 
strafrecht en van procedurele 
minimumnormen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Amendement 7
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 34 bis. is van mening dat er een efficiënt 
langetermijnbeheer van penitentiaire 
systemen moet worden ingevoerd, waarbij 
het aantal gedetineerden moet worden 
teruggedrongen door vaker niet tot 
vrijheidsbeneming strekkende straffen op 
te leggen, zoals taakstraffen, boetes of 
elektronische monitoring; onderstreept 
dat in de hele strafrechtelijke keten 
alternatieve maatregelen voor detentie in 
overweging moeten worden genomen; 
verzoekt de Commissie hier meer werk 
van te maken en een EU-
monitoringmechanisme voor 
detentieomstandigheden in te stellen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Amendement 8
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie de 
haalbaarheid van aanvullende instrumenten 
inzake procedurele rechten te onderzoeken, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
toelaatbaarheid van bewijsmateriaal en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met name op grond van de 
normen van de Raad van Europa of hogere 
normen, onder meer inzake termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie naar de hoogste normen moet 
streven en het subsidiariteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel moet eerbiedigen; 
verzoekt de Commissie de 
informatievoorzieningstools ten behoeve 
van de nationale uitvoerende autoriteiten 
betreffende de omstandigheden bij 
voorlopige hechtenis en gevangenschap in 
elke lidstaat te versterken; 

37. verzoekt de Commissie de 
haalbaarheid van aanvullende instrumenten 
inzake procedurele rechten te onderzoeken, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
toelaatbaarheid van bewijsmateriaal en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met name op grond van de 
normen van de Raad van Europa of hogere 
normen, onder meer inzake termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie naar de hoogste normen moet 
streven en het subsidiariteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel moet eerbiedigen; 
is van mening dat het ontbreken van EU-
minimumnormen voor 
detentieomstandigheden en voorlopige 
hechtenis, van de beperking van het 
gebruik van voorlopige hechtenis als 
zijnde een laatste hulpmiddel en van het 
overwegen van alternatieven, in 
combinatie met het ontbreken van een 
passende beoordeling van de vraag of de 
zaken gereed zijn voor berechting, ertoe 
kan leiden dat verdachten en beklaagden 
ongerechtvaardigde en buitenmatig lange 
perioden in voorlopige hechtenis 
doorbrengen; herinnert eraan dat deze 
situatie nog is verergerd door de COVID-
19-pandemie; verzoekt de Commissie EU-
minimumnormen te bewerkstelligen, in 
het bijzonder wat waarborgen voor 
strafprocedures en 
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detentieomstandigheden betreft, en de 
informatievoorzieningstools ten behoeve 
van de nationale uitvoerende autoriteiten 
betreffende de omstandigheden bij 
voorlopige hechtenis en gevangenschap in 
elke lidstaat te versterken; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Amendement 9
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 37 bis. onderstreept dat er geen 
mechanisme is om de verzekeringen van 
uitvaardigende rechterlijke autoriteiten na 
de overlevering afdoende op te volgen; 
verzoekt de Commissie te bekijken of 
hiertoe maatregelen kunnen worden 
genomen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Amendement 10
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. wijst op de normen van het EHRM 
en de voorschriften van Richtlijn 
2013/48/EU betreffende het recht op 
toegang tot een advocaat en Richtlijn 
2010/64/EU betreffende het recht op 
vertolking en vertaling; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met klem om 
erop toe te zien dat het recht op toegang tot 
een advocaat en tot rechtsbijstand in zowel 
de uitvaardigende als uitvoerende lidstaat 
zowel in de wet als in de praktijk 
gewaarborgd is; 

42. wijst op de normen van het EHRM 
en de voorschriften van Richtlijn 
2013/48/EU betreffende het recht op 
toegang tot een advocaat en Richtlijn 
2010/64/EU betreffende het recht op 
vertolking en vertaling; herinnert eraan 
dat het de kwaliteit van de rechtskundige 
bijstand ten goede komt wanneer er 
voldoende tijd is om een zaak voor te 
bereiden en de stukken van de zaak snel 
en volledig toegankelijk zijn; benadrukt 
dat de toegang tot vertolkingsdiensten bij 
het begin van de procedure en het 
faciliteren van de communicatie met 
advocaten een essentiële waarborg, alsook 
een vereiste van Richtlijn 2010/64/EU, is 
voor een eerlijke procedure, gezien het 
grensoverschrijdende karakter van EAB-
procedures, waarbij beklaagden vaak niet 
de taal van de uitvoerende lidstaat 
beheersen; vraagt de Commissie en de 
lidstaten met klem om erop toe te zien dat 
het recht op toegang tot een advocaat en tot 
rechtsbijstand in zowel de uitvaardigende 
als uitvoerende lidstaat zowel in de wet als 
in de praktijk gewaarborgd is; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/11

Amendement 11
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
(2019/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat het EAB doeltreffend 
is; is van mening dat de belangrijkste 
problemen van het EAB, hoewel er ook 
enkele vraagtekens zijn geplaatst bij de 
naleving van de waarden en grondrechten 
van de EU, verband houden met de 
samenhang en de doeltreffendheid ervan, 
waar ruimte is voor verbetering; 

43. wijst erop dat het EAB doeltreffend 
is; is van mening dat de belangrijkste 
problemen van het EAB verband houden 
met de naleving van de waarden en 
grondrechten van de EU; benadrukt echter 
dat er ook problemen zijn met de 
coherentie en de efficiëntie; 

Or. en


