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13.1.2021 A9-0248/2

Ändringsförslag 2
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påpekar att den 
europeiska arresteringsordern bör stärkas 
och förbättras så att den blir mer effektiv 
och omedelbar och respekterar nationella 
domstolars beslut, samtidigt som 
proportionaliteten respekteras, eftersom 
ett av målen för en starkare union kräver 
att medlemsstaterna litar på andra 
medlemsstaters rättssystem och 
kriminalvårdssystem, för vilket denna 
mekanism är väsentlig. Parlamentet 
påminner om att varje försvagning av det 
ömsesidiga erkännandet i straffrättsliga 
frågor oundvikligen leder till att det 
försvagas på andra områden, vilket skulle 
inverka negativt på en effektiv hantering av 
gemensam politik, såsom den inre 
marknaden.

5. Europaparlamentet påpekar att den 
europeiska arresteringsordern skulle kunna 
stärkas och förbättras så att den blir mer 
effektiv och omedelbar och respekterar 
nationella domstolars beslut. Parlamentet 
påminner dock om att den europeiska 
arresteringsordern inte kan bedömas 
isolerat, och anser att en starkare union 
kräver att medlemsstaterna tillämpar 
principen om ömsesidigt erkännande på 
ett sådant sätt att det inte leder till en 
avvikelse från medlemsstaternas ansvar 
när det gäller att skydda enskilda 
personers grundläggande rättigheter och 
upprätthålla rättsstatsprincipen, och 
därigenom skapar ökat förtroende för 
andra medlemsstaters rättssystem och 
kriminalvårdssystem, för vilket denna 
mekanism är nödvändig. Parlamentet 
påminner om att varje försvagning av det 
ömsesidiga erkännandet i straffrättsliga 
frågor kan leda till att det försvagas på 
andra områden, vilket skulle inverka 
negativt på en effektiv hantering av 
gemensam politik, såsom den inre 
marknaden. Parlamentet påminner vidare 
om att syftet med de 
minimirättssäkerhetsgarantier för 
straffrätt som fastställs i direktiven om 
processuella rättigheter är att säkerställa 
en rättvis rättegång. Parlamentet 
understryker att rätten till en rättvis 
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rättegång är av yttersta vikt som en 
garanti för att enskilda personers 
grundläggande rättigheter och 
rättsstatsprincipen skyddas. Parlamentet 
anser att efterlevnad av processuella 
rättigheter bör vara en förutsättning för 
att verkställa en europeisk 
arresteringsorder och påminner om att det 
behövs förstärkta skyddsåtgärder för att 
förhindra missbruk av europeiska 
arresteringsorder.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Ändringsförslag 3
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker att 
den europeiska arresteringsordern inte bör 
missbrukas för mindre förseelser där det 
inte finns skäl för frihetsberövande före 
rättegång. Parlamentet påminner om att 
användningen av den europeiska 
arresteringsordern bör begränsas till 
allvarliga brott där den är strikt nödvändig 
och proportionerlig. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen till att mindre inkräktande 
rättsliga instrument, såsom den europeiska 
utredningsordern, där så är möjligt ska 
användas innan en europeisk 
arresteringsorder utfärdas. Parlamentet 
påpekar att utfärdande myndigheter bör 
utföra proportionalitetskontroller med 
beaktande av i) brottets svårhetsgrad, ii) 
det sannolika straffet om personen befinns 
skyldig till det påstådda brottet, iii) 
sannolikheten för frihetsberövande av 
personen i den utfärdande medlemsstaten 
efter överlämnande, iv) inverkan på den 
eftersökta personens och dennes anhörigas 
rättigheter samt v) brottsoffrens intressen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och deras rättsliga myndigheter att 
handlägga ärenden som rör den europeiska 
arresteringsordern utan onödigt dröjsmål så 
snart en sådan order har utfärdats, så att 
omfattningen av frihetsberövandet före 
rättegång blir så liten som möjligt. 

7. Europaparlamentet understryker att 
den europeiska arresteringsordern inte bör 
tillämpas för mindre förseelser eller för 
syften som inte nödvändigtvis kräver att 
personer ska frihetsberövas, exempelvis 
inledande förhör av misstänkta och 
förhör före rättegång. Parlamentet 
påminner om att användningen av den 
europeiska arresteringsordern bör 
begränsas till allvarliga brott där den är 
strikt nödvändig och proportionerlig. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen till 
att mindre inkräktande rättsliga instrument, 
såsom den europeiska utredningsordern, 
där så är möjligt ska användas innan en 
europeisk arresteringsorder utfärdas. 
Parlamentet påpekar att utfärdande 
myndigheter bör utföra 
proportionalitetskontroller som inbegriper 
rätten att bestrida utfärdandet av den 
europeiska arresteringsordern innan 
överlämnandet beordras – för att 
förhindra kränkningar av grundläggande 
rättigheter innan ett rättsmedel i 
efterhand görs tillgängligt – och som 
beaktar i) brottets svårhetsgrad, ii) det 
sannolika straffet om personen befinns 
skyldig till det påstådda brottet, iii) 
sannolikheten för frihetsberövande av 
personen i den utfärdande medlemsstaten 
efter överlämnande, iv) inverkan på den 
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eftersökta personens och dennes anhörigas 
rättigheter samt v) brottsoffrens intressen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och deras rättsliga myndigheter att 
handlägga ärenden som rör den europeiska 
arresteringsordern utan onödigt dröjsmål så 
snart en sådan order har utfärdats, så att 
omfattningen av frihetsberövandet före 
rättegång blir så liten som möjligt. 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Ändringsförslag 4
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att en 
vägran att verkställa en europeisk 
arresteringsorder enligt EU-domstolen 
utgör ett undantag från ömsesidigt 
erkännande och måste tolkas strikt35 om ett 
av skälen för icke-erkännande (artiklarna 3 
och 4 i rambeslut 2002/548/RIF) eller en 
av garantierna (artikel 5 i samma beslut) är 
tillämpligt, eller i enlighet med EU-
domstolens rättspraxis. 

___________
35 Se till exempel domstolens mål C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

8. Europaparlamentet betonar att en 
vägran att verkställa en europeisk 
arresteringsorder enligt EU-domstolen är 
avsedd att utgöra ett undantag från 
ömsesidigt erkännande och måste tolkas 
strikt35 om ett av skälen för icke-
erkännande (artiklarna 3 och 4 i rambeslut 
2002/548/RIF) eller en av garantierna 
(artikel 5 i samma beslut) samt 
skyldigheten att respektera de 
grundläggande rättigheterna (artikel 1.3 i 
samma beslut) är tillämpliga, eller i 
enlighet med EU-domstolens rättspraxis. 
Parlamentet konstaterar att den 
verkställande rättsliga myndigheten har 
rätt att avstå från att vidta åtgärder med 
anledning av en europeisk 
arresteringsorder när ett sådant 
överlämnande riskerar att leda till att den 
eftersökta personen utsätts för en 
omänsklig eller förnedrande behandling 
(artikel 4 i stadgan)1a eller om det finns en 
verklig risk för att få den grundläggande 
rätten till en oavhängig domstol och 
därmed rätten till en rättvis rättegång 
kränkt (artikel 47 andra stycket i 
stadgan)1b.

_______
1a Domstolens mål C-216/18 PPU, 
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Minister for Justice and Equality.
1b Domstolens mål C-404/15 och C-659/15 
PPU, Aranyosi och Căldăraru.
35 Se till exempel domstolens mål C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Ändringsförslag 5
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att fler 
övergripande åtgärder behöver antas för att 
stärka principen om lojalt samarbete enligt 
artikel 4.3 i EU-fördraget och öka det 
ömsesidiga förtroendet för de nationella 
straffrättsliga systemen och därmed 
medverka till ett effektivare rättsligt 
samarbete. Parlamentet påpekar att en 
kontroll av dubbel straffbarhet begränsar 
det ömsesidiga erkännandet och enligt EU-
domstolen måste tolkas restriktivt. 
Parlamentet betonar dock att det finns 
farhågor i dagsläget kring bristen på en 
lämplig definition av brott på vilka regeln 
om dubbel straffbarhet inte längre 
tillämpas. Parlamentet konstaterar att 
ömsesidigt erkännande helst bör ske 
automatiskt37 utan en förnyad prövning av 
sakskälen för anklagelsen och att beslut 
inte bör vägras såvida det inte finns 
anledning att åberopa något av de skäl för 
vägran som uttömmande förtecknas i 
rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder eller det föreligger 
andra omständigheter, enligt vad som 
erkänns av EU-domstolen, som motiverar 
begränsningar av principerna om 
ömsesidigt erkännande och ömsesidigt 
förtroende mellan medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet anser att fler 
övergripande åtgärder behöver antas för att 
stärka principen om lojalt samarbete enligt 
artikel 4.3 i EU-fördraget och öka det 
ömsesidiga förtroendet för de nationella 
straffrättsliga systemen och därmed 
medverka till ett effektivare rättsligt 
samarbete. Parlamentet påpekar att en 
kontroll av dubbel straffbarhet– även om 
den är nödvändig för att säkerställa att 
enskildas grundläggande rättigheter 
respekteras fullt ut – anses begränsa det 
ömsesidiga erkännandet och enligt EU-
domstolen måste tolkas restriktivt. 
Parlamentet betonar dock att det finns 
farhågor i dagsläget kring bristen på en 
lämplig definition av brott på vilka regeln 
om dubbel straffbarhet inte längre 
tillämpas. Parlamentet konstaterar dock att 
ömsesidigt erkännande inte bör ske 
automatiskt37 med tanke på de ökande 
bristerna när det gäller rättsstatsprincipen 
i vissa medlemsstater, utan kräver en 
bedömning av varje enskilt fall från den 
verkställande myndighetens sida. 
Parlamentet konstaterar vidare att en 
kontroll av dubbel straffbarhet är 
nödvändig mot bakgrund av avsaknaden 
av en fullt harmoniserad materiell 
straffrätt samt avsaknaden av 
processuella miniminormer.
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____________
37 Se till exempel kommissionens 
meddelande av den 26 juli 2000 om 
ömsesidigt erkännande av slutliga 
avgöranden i brottmål (COM(2000)0495).

___________
37 Se till exempel kommissionens 
meddelande av den 26 juli 2000 om 
ömsesidigt erkännande av slutliga 
avgöranden i brottmål (COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Ändringsförslag 6
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet betonar vikten 
av att bedöma huruvida ytterligare brott 
eller brottskategorier, såsom miljöbrott 
(t.ex. föroreningar orsakade av fartyg), 
vissa former av skatteundandragande, 
hatbrott, sexuella övergrepp, könsrelaterat 
våld, brott som begås med digitala medel 
såsom identitetsstöld, brott som inbegriper 
användning av våld eller ett allvarligt hot 
mot den allmänna ordningen i 
medlemsstaterna samt brott mot 
medlemsstaternas konstitutionella 
integritet som begås genom våld, 
folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser, inom ramen för ett 
starkare åtagande från medlemsstaterna 
angående rättsligt samarbete, 
rättsstatlighet och grundläggande 
rättigheter. Parlamentet betonar att ett 
närmare rättsligt samarbete kring brott av 
detta slag skulle hjälpa unionen att uppnå 
sina egna prioriterade mål och samtidigt 
stärka begreppet respekt för demokratin 
och rättsstaten i unionen.

14. Europaparlamentet betonar att den 
gränsöverskridande dimensionen av ett 
ökat antal brott, såsom miljöbrott (t.ex. 
föroreningar orsakade av fartyg), vissa 
former av skatteundandragande, sexuella 
övergrepp, könsrelaterat våld, brott som 
begås med digitala medel såsom 
identitetsstöld, folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser, gör 
medlemsstaternas respekt för 
rättsstatsprincipen och grundläggande 
rättigheter ännu viktigare, särskilt när det 
gäller rättsväsendets oberoende och rätten 
till en rättvis rättegång. Mot bakgrund av 
de allt större bristerna i rättsstatligheten i 
vissa medlemsstater och avsaknaden av 
fullt harmoniserad materiell straffrätt och 
av processuella miniminormer påminner 
parlamentet om att en utökning av 
förteckningen över brott som inte kräver 
någon kontroll av dubbel straffbarhet 
skulle kunna äventyra enskilda personers 
grundläggande rättigheter.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Ändringsförslag 7
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 34a. Europaparlamentet anser att man 
bör införa en effektiv långsiktig 
förvaltning av kriminalvårdssystemen, 
med en minskning av antalet fångar 
genom ett flitigare bruk av icke 
frihetsberövande straff, exempelvis 
samhällstjänst, böter eller elektronisk 
övervakning. Parlamentet betonar att 
alternativa åtgärder till frihetsberövande 
bör övervägas under hela den 
straffrättsliga kedjan. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra mer i 
denna riktning och att inrätta en EU-
mekanism för övervakning av 
fängelseförhållanden och förhållanden 
vid frihetsberövanden.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Ändringsförslag 8
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att komplettera instrument om processuella 
rättigheter, till exempel när det gäller 
tillåtlighet av bevis och 
fängelseförhållanden vid frihetsberövande 
före rättegång, i synnerhet på grundval av 
Europarådets standard eller högre, även när 
det gäller tidsfrister för frihetsberövande 
före rättegång. Kommissionen bör sträva 
efter högsta möjliga standard samtidigt 
som den respekterar subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka 
informationsverktygen för nationella 
verkställande myndigheter i fråga om 
förhållandena vid frihetsberövande före 
rättegång och fängelsestraff i varje 
medlemsstat. 

37. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att komplettera instrument om processuella 
rättigheter, till exempel när det gäller 
tillåtlighet av bevis och 
fängelseförhållanden vid frihetsberövande 
före rättegång, i synnerhet på grundval av 
Europarådets standard eller högre, även när 
det gäller tidsfrister för frihetsberövande 
före rättegång. Kommissionen bör sträva 
efter högsta möjliga standard samtidigt 
som den respekterar subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Parlamentet 
anser att avsaknaden av miniminormer 
för fängelseförhållanden och 
frihetsberövande före rättegång på EU-
nivå, av en begränsning av användningen 
av frihetsberövande före rättegång till att 
utgöra en sista åtgärd samt av 
överväganden av alternativ, kombinerat 
med bristen på vederbörliga bedömningar 
av huruvida målen är redo för rättegång, 
kan leda till att misstänkta och tilltalade 
personer frihetsberövas före rättegång 
utan motivering och onödigt länge. 
Parlamentet påminner om att denna 
situation har förvärrats ytterligare genom 
covid-19-pandemin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att få till stånd 
miniminormer på EU-nivå, särskilt när 
det gäller rättssäkerhetsgarantier för 
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straffrätt och för fängelseförhållanden 
och förhållanden vid frihetsberövanden, 
samt att stärka informationsverktygen för 
nationella verkställande myndigheter i 
fråga om förhållandena vid 
frihetsberövande före rättegång och 
fängelsestraff i varje medlemsstat. 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Ändringsförslag 9
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 37a. Europaparlamentet understryker 
att det inte har införts någon mekanism 
för att säkerställa lämplig uppföljning av 
garantier från utfärdande rättsliga 
myndigheter efter överlämnande. 
Parlamentet begär att kommissionen ska 
undersöka möjliga åtgärder i denna 
riktning.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Ändringsförslag 10
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet noterar 
Europadomstolens normer och kraven i 
direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till 
försvarare och direktiv 2010/64/EU om rätt 
till tolkning och översättning. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att rätten till 
försvarare och till rättshjälp i både den 
utfärdande och den verkställande 
medlemsstaten garanteras såväl i 
lagstiftningen som i praktiken. 

42. Europaparlamentet noterar 
Europadomstolens normer och kraven i 
direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till 
försvarare och direktiv 2010/64/EU om rätt 
till tolkning och översättning. Parlamentet 
påminner om att säkerställande av 
tillräckligt med tid för att förbereda ett 
mål samt fullständig och snabb tillgång 
till alla handlingar i målet skulle förbättra 
kvaliteten på representationen. Mot 
bakgrund av den gränsöverskridande 
karaktären hos europeiska 
arresteringsorder, som ofta inbegriper 
svarande som inte talar samma språk som 
den verkställande medlemsstaten, betonar 
parlamentet att säkerställd tillgång till 
tolktjänster i det inledande skedet av 
förfarandena, och i synnerhet 
underlättande av kommunikation med 
advokaterna, är en viktig garanti för 
rättvisa förfaranden och ett krav enligt 
direktiv 2010/64/EU. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att rätten till 
försvarare och till rättshjälp i både den 
utfärdande och den verkställande 
medlemsstaten garanteras såväl i 
lagstiftningen som i praktiken. 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/11

Ändringsförslag 11
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande 
mellan medlemsstaterna
(2019/2207(INI))

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet konstaterar att 
den europeiska arresteringsordern är 
effektiv. Parlamentet anser dock att de 
största problemen med den europeiska 
arresteringsordern rör dess konsekvens och 
effektivitet, där det finns utrymme för 
förbättringar, även om vissa frågor kring 
efterlevnaden av EU:s värden och 
grundläggande rättigheter också har tagits 
upp. 

43. Europaparlamentet konstaterar att 
den europeiska arresteringsordern är 
effektiv. Parlamentet anser samtidigt att de 
största problemen med den europeiska 
arresteringsordern rör efterlevnaden av 
EU:s värden och grundläggande rättigheter. 
Parlamentet betonar dock att det finns 
problem även vad gäller konsekvens och 
effektivitet. 

Or. en


