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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het verband tussen het Europees aanhoudingsbevel (EAB) en het 
burgerschap van de Unie een uitvloeisel is van het vrij verkeer van personen op basis 
van het beginsel van wederzijdse erkenning; overwegende dat wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten een noodzakelijke voorwaarde is voor de doeltreffende werking van 
het EAB en gebaseerd is op gedeelde eerbiediging van de grondrechten zoals vastgelegd 
in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

B. overwegende dat bezorgdheid over het gebrek aan onafhankelijkheid van de nationale 
justitiële autoriteiten en de detentieomstandigheden in bepaalde lidstaten de afgelopen 
jaren hebben bijgedragen tot de ondermijning van het wederzijds vertrouwen;

C. overwegende dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijk aantal 
EAB’s hebben uitgevaardigd en uitgevoerd; overwegende dat in de politieke verklaring 
over de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU is bepaald dat de partijen 
“zullen voorzien in alomvattende, nauwe, evenwichtige en wederzijdse samenwerking 
op het gebied van rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken”;

D. overwegende dat er nog steeds wordt onderhandeld over nieuwe regelingen voor 
justitiële samenwerking in strafzaken tussen de EU en het VK;

E. overwegende dat de terugtrekking van het VK uit de EU artikel 10, leden 4 en 5, van 
Protocol nr. 36 bij het VEU overbodig maakt;

1. herinnert eraan dat het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel, 
waarmee een van de oudste instrumenten op basis van wederzijdse erkenning in 
strafzaken is ingevoerd, een succesvol instrument is voor justitiële samenwerking dat 
geleid heeft tot aanzienlijke vereenvoudiging en heeft bijgedragen tot snellere 
overleveringsprocedures tussen de lidstaten in vergelijking met de traditionele systemen 
voor samenwerking bij uitlevering tussen verschillende rechtsgebieden;

2. onderkent dat het kaderbesluit een hoeksteen is van de Europese ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, en dat de tenuitvoerlegging ervan van cruciaal belang is voor het 
garanderen van een vlotte samenwerking tussen rechtshandhavingsautoriteiten;

3. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit de rechtsstelsels van veel 
lidstaten onder druk heeft gezet, met name wat de uitlevering van eigen onderdanen 
betreft; merkt op dat het kaderbesluit sterke nationale verschillen met betrekking tot het 
materiële en het formele strafrecht van de lidstaten aan het licht heeft gebracht;

4. is van mening dat de grensoverschrijdende dimensie van een toenemend aantal 
misdrijven, waaronder misdrijven die verband houden met corruptie, mensenhandel, 
digitale misdrijven, milieuschade en gendergerelateerd geweld, de eerbiediging van de 
rechtsstaat en de grondrechten door de lidstaten nog crucialer maakt, met name waar het 
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gaat om procedurele rechten;

5. benadrukt dat het daadwerkelijke einde van de overgangsmaatregelen op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken uit hoofde van titel VII van Protocol nr. 36 bij het VEU 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten vergroot, overeenkomstig het in artikel 4, lid 3, 
van het VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking, om zich te onthouden van 
maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, met inbegrip van 
de doelstellingen van artikel 3 van het VEU, in gevaar zouden brengen;

6. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van het EAB nog steeds niet zijn volledige 
potentieel haalt vanwege het gebrek aan vertrouwen tussen de lidstaten; benadrukt dat 
de lidstaten de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een hoog niveau van 
wederzijds vertrouwen op grond van hun verplichting om de Verdragen, het Handvest 
van de grondrechten en de wetgeving van de EU te eerbiedigen, alsmede van de 
naleving door hun instellingen van de waarden van de EU, waaronder de eerbiediging 
van de rechtsstaat en van de grondrechten (artikelen 2 en 6 van het VEU);

7. benadrukt dat het beginsel van wederzijdse erkenning waarop het systeem van het EAB 
is gebaseerd, zelf berust op het vertrouwen tussen de lidstaten dat hun respectieve 
nationale rechtsstelsels een gelijkwaardige en doeltreffende bescherming kunnen bieden 
van de op EU-niveau erkende grondrechten, met name die in het Handvest;

8. beklemtoont bijgevolg dat de lidstaten, wat het EAB betreft, verplicht zijn te zorgen 
voor een hoog niveau van bescherming van procedurele rechten en grondrechten en 
eerbiediging van de rechtsstaat, alsook voor de onafhankelijkheid van hun rechterlijke 
macht, teneinde doeltreffende rechtsbescherming te waarborgen; neemt kennis van de 
belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie waardoor deze beginselen worden bevestigd;

9. onderstreept dat de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat 
en grondrechten zal bijdragen aan de versterking van het wederzijds vertrouwen tussen 
de lidstaten en zo de werking van het beginsel van wederzijdse erkenning zal 
verbeteren;

10. merkt op dat schendingen van de in artikel 2 van het VEU verankerde waarden van de 
EU door een lidstaat dit vertrouwen aantasten en daarmee de toepassing van het 
kaderbesluit betreffende het EAB in gevaar brengen; beklemtoont daarom dat de 
eerbiediging van deze waarden moet worden gewaarborgd met behulp van alle 
beschikbare toezichts- en correctiemechanismen;

11. wijst in dit verband op het initiatief voor de evaluatie van de rechtsstaat, dat in juli 2019 
door de Commissie is aangekondigd, alsook op het eerste jaarlijkse verslag over de 
toestand van de rechtsstaat in alle lidstaten van 30 september 2020;

12. meent dat de toepassing van het kaderbesluit betreffende het EAB geanalyseerd moet 
worden in het licht van de instelling van een dergelijk mechanisme; vraagt de 
Commissie haar “Handboek voor de uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een 
Europees aanhoudingsbevel” te actualiseren om de aanzienlijke ontwikkelingen in de 
jurisprudentie met betrekking tot deze kwestie weer te geven;
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13. is van oordeel dat er nadere horizontale maatregelen moeten worden getroffen om het 
wederzijds vertrouwen in nationale strafrechtstelsels te bevorderen en zo efficiëntere 
justitiële samenwerking tot stand te brengen;

14. vestigt in dit verband de aandacht op de belangrijke rol van agentschappen, zoals het 
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken 
(Eurojust), en van initiatieven, zoals de recente oprichting van de coördinatiegroep voor 
het EAB, die het wederzijds vertrouwen moeten bevorderen;

15. hamert erop dat de procedurele rechten van alle personen tegen wie een EAB is 
uitgevaardigd, moeten worden gewaarborgd, waaronder het recht op informatie over 
procedures, het recht op advies van en vertegenwoordiging door een advocaat, het recht 
op rechtsbijstand en het recht op vertolking en vertaling;

16. beklemtoont dat het beginsel van wederzijdse erkenning volledig van toepassing moet 
zijn zodra aan de procedurele vereisten voor de in artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit 
betreffende het EAB genoemde strafbare feiten is voldaan, en dat elke uitzondering 
restrictief moet worden uitgelegd, zonder inhoudelijke beoordeling van de 
tenlasteleggingen;

17. onderstreept dat de toepassing van het kaderbesluit verder moet worden verbeterd en 
onder meer de verdere tenuitvoerlegging van de procedurele rechten van verdachten 
moet omvatten, alsook waarborgen met betrekking tot de eerbiediging van 
minimumnormen voor detentieomstandigheden en de toepassing van het 
“ne bis in idem”-beginsel en van de regels inzake de uitvoering van een 
aanhoudingsbevel indien de persoon tegen wie een EAB is uitgevaardigd minderjarig is 
en wegens zijn leeftijd niet strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
feiten waarop het aanhoudingsbevel is gebaseerd volgens het recht van de uitvoerende 
lidstaat;

18. herinnert eraan dat het kaderbesluit betreffende het EAB is aangenomen met 
gebruikmaking van de intergouvernementele samenwerkingsmethode in het kader van 
de voormalige derde pijler inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken; 
onderkent de voordelen van de volledige opname van het kaderbesluit in het Verdrag 
van Lissabon als EU-verordening in de zin van artikel 288 van het VWEU, en de 
harmonisering ervan met artikel 10, lid 2, van Protocol nr. 36 bij het VEU, zodat het 
Europees Parlement kan optreden als medewetgever;

19. is ervan overtuigd dat dit proces van “Lissabonisering” aanzienlijke voordelen met zich 
mee zou brengen op het gebied van democratische legitimiteit, rechtszekerheid en 
transparantie, en bovendien de samenhang met andere strafrechtelijke instrumenten die 
volgens de gewone wetgevingsprocedure zijn vastgesteld zou verbeteren en ruimte zou 
bieden voor de verheldering van “gerechtelijke instantie” als autonoom begrip in het 
EU-recht; benadrukt dat bij dit proces onder meer moet worden voorzien in de 
verplichting voor de uitvaardigende autoriteit om consequent een evenredigheidstoets 
toe te passen, expliciete gronden moeten worden vastgesteld voor de weigering om een 
persoon over te leveren overeenkomstig artikel 6 van het VEU en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, moet worden voorzien in expliciete 
rapportageverplichtingen voor de lidstaten over hun uitvaardiging en uitvoering van 
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EAB’s, en de handhavingsbevoegdheden van de Commissie moeten worden versterkt; 
herinnert er evenwel aan dat deze integratie niet ten koste mag gaan van een snelle 
verbetering van de toepassing van het huidige rechtskader;

20. stelt in dit verband voor dat het Parlement tijdens de huidige zittingsperiode regelmatig 
hoorzittingen houdt met de lidstaten en met Eurojust om de dialoog en de transparantie 
met betrekking tot de toepassing van het kaderbesluit te vergroten;

21. staat achter de herziening van de in artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit genoemde 
strafbare feiten op basis van de ervaringen met de toepassing op dit gebied;

22. benadrukt dat het Handvest van de grondrechten, als bron van primair recht, altijd 
voorrang heeft boven elk stuk afgeleid recht betreffende het EAB; benadrukt dat de 
lidstaten en bijgevolg hun rechtbanken, zoals in artikel 51, lid 1, van het Handvest is 
bepaald, het Handvest moeten eerbiedigen wanneer zij het EU-recht ten uitvoer leggen, 
wat het geval is wanneer de uitvaardigende justitiële autoriteit en de uitvoerende 
justitiële autoriteit de bepalingen van het nationale recht toepassen die ter omzetting van 
het kaderbesluit betreffende het EAB zijn vastgesteld; is daarom van mening dat er geen 
sprake kan zijn van automatische overlevering, zoals door het Europees Hof van Justitie 
werd bevestigd in het arrest-Aranyosi (C-404/15); beklemtoont dat er altijd rechterlijke 
toetsing nodig is om onder meer na te gaan of er een rechtmatige beslissing is genomen, 
een bevoegde autoriteit bij het proces is betrokken en de grondrechten zijn 
geëerbiedigd; merkt op dat wanneer de justitiële autoriteit van de uitvoerende lidstaat 
bewijs heeft van een reëel risico op schending van de grondrechten in de uitvaardigende 
lidstaat, die justitiële autoriteit verplicht is het bestaan van dat risico te beoordelen 
wanneer zij een beslissing moet nemen over de overlevering van een persoon aan de 
autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat;

23. merkt op dat de terugtrekking van het VK uit de EU mogelijkheden schept voor de 
verdere harmonisering van de strafrechtelijke ruimte; wijst erop dat in de politieke 
verklaring over de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU is bepaald dat de 
partijen “zullen voorzien in alomvattende, nauwe, evenwichtige en wederzijdse 
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en justitiële samenwerking in 
strafzaken”;

24. wijst erop dat, indien de EU en het VK er niet in slagen tegen het eind van de 
overgangsperiode een nieuw uitleveringsakkoord vast te stellen in het kader van een 
algemene partnerschapsovereenkomst, de partijen zullen moeten terugvallen op het 
Europees Verdrag betreffende uitlevering van de Raad van Europa van 1957, dat in 
plaats van technische procedures veel tragere procedures van politieke en diplomatieke 
aard inhoudt;

25. staat erop dat elke overeenkomst tussen de EU en het VK inzake justitiële 
samenwerking in strafzaken onder meer berust op de verbintenissen van beide partijen 
op het gebied van de grondrechten, met inbegrip van de aanhoudende naleving en 
tenuitvoerlegging door het VK van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
en de eerbiediging door het VK van het “ne bis in idem”-beginsel en de procedurele 
rechten, alsook op de rol van het Europees Hof van Justitie in dit kader.
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