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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

A. Sambandet mellan den europeiska arresteringsordern och unionsmedborgarskapet gör 
den till en naturlig följd av den fria rörligheten för personer på grundval av principen 
om ömsesidigt erkännande. Ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna är en 
nödvändig förutsättning för att den europeiska arresteringsordern ska fungera effektivt 
och underbyggs av en gemensam respekt för de grundläggande rättigheterna i enlighet 
med fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

B. Det ömsesidiga förtroendet har under de senaste åren undergrävts av en oro över de 
nationella rättsliga myndigheternas bristande oberoende och de förhållanden som råder i 
en del medlemsstaters fängelser.

C. De brittiska myndigheterna har varit ansvariga för att utfärda och verkställa ett 
betydande antal europeiska arresteringsorder. I den politiska förklaringen om de 
framtida förbindelserna nämns det att Förenade kungariket och EU ”kommer att sörja 
för ett omfattande, nära, balanserat och ömsesidigt samarbete på brottsbekämpningens 
och straffrättens område”.

D. Det pågår fortfarande förhandlingar om nya arrangemang för straffrättsligt samarbete 
mellan EU och Förenade kungariket.

E. Förenade kungarikets utträde ur EU gör artiklarna 10.4 och 10.5 i protokoll nr 36 till 
EU-fördraget obsoleta.

1. Europaparlamentet påminner om att rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, som 
inrättar ett av de äldsta instrumenten baserat på ömsesidigt erkännande i brottmål, är ett 
framgångsrikt instrument för rättsligt samarbete som har lett till betydande förenklingar 
och bidragit till att påskynda överlämnandeförfaranden mellan EU:s medlemsstater 
jämfört med traditionella system för samarbete mellan olika jurisdiktioner i samband 
med utlämningar.

2. Europaparlamentet erkänner att rambeslutet om en europeisk arresteringsorder utgör en 
hörnsten i det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa och att ett korrekt 
genomförande av det är av avgörande betydelse för att säkerställa ett smidigt samarbete 
mellan de brottsbekämpande myndigheterna.

3. Europaparlamentet erkänner att genomförandet av rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder har utsatt rättssystemen i många medlemsstater för påfrestningar, 
särskilt när det gäller utlämningar av deras egna medborgare. Parlamentet noterar att 
rambeslutet om en europeisk arresteringsorder har avslöjat stora nationella skillnader i 
fråga om materiell straffrätt och straffprocessrätt.



PE648.270v02-00 4/9 AD\1215393SV.docx

SV

4. Europaparlamentet anser att den gränsöverskridande dimensionen i allt fler brott, bland 
annat de som rör korruption, människohandel, digitala brott, miljöskador och 
könsrelaterat våld, gör det ännu viktigare för medlemsstaterna att respektera 
rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, särskilt när det gäller 
processuella rättigheter.

5. Europaparlamentet understryker att det faktiska upphörandet av de övergångsåtgärder 
som rör rättsliga och inrikes frågor i enlighet med avdelning VII i protokoll nr 36 till 
EU-fördraget gör att medlemsstaterna får ett större ansvar att, i enlighet med principen 
om lojalt samarbete i artikel 4.3 i EU-fördraget, avstå från varje åtgärd som kan 
äventyra fullgörandet av unionens mål, inbegripet de mål som anges i artikel 3 i EU-
fördraget.

6. Europaparlamentet noterar att genomförandet av den europeiska arresteringsordern 
fortfarande inte når upp till sin fulla potential på grund av bristen på förtroende mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet framhåller att det är medlemsstaternas ansvar att 
säkerställa en hög grad av ömsesidigt förtroende, vilket grundas på deras skyldighet att 
respektera fördragen, stadgan om de grundläggande rättigheterna och EU-lagstiftningen, 
och deras institutioners efterlevnad av EU:s värden, inbegripet respekten för rättsstaten 
och de grundläggande rättigheterna (artiklarna 2 och 6 i EU-fördraget).

7. Europaparlamentet betonar att principen om ömsesidigt erkännande, som ligger till 
grund för systemet med en europeisk arresteringsorder, i sin tur bygger på 
medlemsstaternas förtroende för att deras respektive nationella rättssystem kan ge ett 
likvärdigt och effektivt skydd av de grundläggande rättigheter som erkänns på EU-nivå 
och då särskilt i stadgan.

8. Europaparlamentet understryker därför att medlemsstaterna i fråga om den europeiska 
arresteringsordern är skyldiga att säkerställa en hög skyddsnivå för de processuella och 
grundläggande rättigheterna och respekt för rättsstatsprincipen, liksom att säkerställa 
rättsväsendets oberoende, för att garantera ett effektivt domstolsskydd. Parlamentet 
noterar den betydande utvecklingen av rättspraxis vid Europeiska unionens domstol 
(EU-domstolen), som bekräftat dessa principer.

9. Europaparlamentet understryker att inrättandet av en EU-mekanism för demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande rättigheter kommer att bidra till att förstärka det 
ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna och på så sätt förbättra det sätt som 
principen om ömsesidigt erkännande fungerar på.

10. Europaparlamentet konstaterar att om en medlemsstat åsidosätter EU:s värden i artikel 2 
i EU-fördraget, då äventyras tillämpningen av rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder eftersom förtroendet minskar. Respekten för dessa värden bör därför 
säkerställas genom att man använder sig av alla de övervaknings- och 
korrigeringsmekanismer som finns tillgängliga.

11. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang initiativet till en granskningscykel för 
rättsstatsprincipen, som kommissionen tillkännagav i juli 2019, och den första årliga 
rapporten om rättsstatsprincipen av den 30 september 2020, som omfattar alla 
medlemsstater.
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12. Europaparlamentet anser att tillämpningen av rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder bör analyseras mot bakgrund av inrättandet av en sådan mekanism. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera sin Handbok för utfärdande och 
verkställighet av en europeisk arresteringsorder för att återspegla den betydande 
utvecklingen av rättspraxis i denna fråga.

13. Europaparlamentet anser att fler övergripande åtgärder behöver antas för att öka det 
ömsesidiga förtroendet för de nationella straffrättsliga systemen och därmed medverka 
till ett effektivare rättsligt samarbete.

14. Europaparlamentet understryker i detta sammanhang den viktiga roll som spelas av 
byråer som t.ex. Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och 
initiativ som t.ex. den nyligen inrättade samordningsgruppen för den europeiska 
arresteringsordern, vilka har till syfte att utveckla ett ömsesidigt förtroende.

15. Europaparlamentet påminner om vikten av att se till att alla personer som omfattas av 
en europeisk arresteringsorder blir garanterade sina processuella rättigheter, inbegripet 
rätten att få information om förfaranden, att få råd och att företrädas av en advokat och 
att få rättshjälp samt tolkning och översättning.

16. Europaparlamentet betonar att så snart som förfarandekraven har uppfyllts för de brott 
som anges i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, bör principen 
om ömsesidigt erkännande tillämpas fullt ut, och alla undantag bör tolkas restriktivt 
utan någon hänsyn till anklagelsernas innehåll.

17. Europaparlamentet understryker att tillämpningen av rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder behöver förbättras ytterligare och bör omfatta ett ytterligare 
fullgörande av misstänkta personers processuella rättigheter, garantier avseende 
respekten för miniminormer vad gäller fängelseförhållanden, tillämpning av principen 
ne bis in idem och av bestämmelserna om verkställighet av en arresteringsorder, om den 
person som är föremål för en europeisk arresteringsorder är ett underårigt barn som på 
grund av sin ålder ännu inte kan ställas till straffrättsligt ansvar för de gärningar som 
ligger till grund för den europeiska arresteringsordern enligt den verkställande 
medlemsstatens lag.

18. Europaparlamentet påminner om att rambeslutet om en europeisk arresteringsorder 
antogs med hjälp av metoden för mellanstatligt samarbete inom ramen för den tidigare 
tredje pelaren om polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor. 
Parlamentet noterar fördelarna med att införliva rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder fullt ut i Lissabonfördraget som en EU-förordning i den mening som 
avses i artikel 288 i EUF-fördraget, och att bringa det i överensstämmelse med artikel 
10.2 i protokoll nr 36 till EU-fördraget, vilket gör det möjligt för Europaparlamentet att 
agera som medlagstiftare.

19. Europaparlamentet är övertygat om att denna ”lissaboniseringsprocess” skulle ge 
betydande fördelar i fråga om demokratisk legitimitet, rättssäkerhet och transparens, 
öka samstämmigheten med andra straffrättsliga instrument som antagits inom ramen för 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet och göra det möjligt att klargöra ”rättslig 
myndighet” som ett självständigt EU-rättsligt begrepp. Parlamentet anser att denna 
process bland annat bör föreskriva en skyldighet för den utfärdande myndigheten att 
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konsekvent tillämpa en proportionalitetsprövning, fastställa uttryckliga skäl vid vägran 
att överlämna en person i enlighet med artikel 6 i EU-fördraget och stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, föreskriva uttryckliga skyldigheter för medlemsstaterna att 
rapportera om deras utfärdande och verkställighet av europeiska arresteringsorder samt 
stärka kommissionens verkställighetsbefogenheter. Parlamentet påminner dock om att 
detta införlivande inte bör ske på bekostnad av en snabb förbättring av tillämpningen av 
den befintliga rättsliga ramen.

20. Europaparlamentet föreslår i detta sammanhang att parlamentet under innevarande 
valperiod ska hålla regelbundna utfrågningar med medlemsstaterna och Eurojust för att 
förbättra dialogen om och insynen i tillämpningen av rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder.

21. Europaparlamentet ställer sig bakom en omarbetning av förteckningen över de brott 
som förtecknas i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder som 
överensstämmer med de relevanta erfarenheter som gjorts i samband med 
tillämpningen.

22. Europaparlamentet betonar att stadgan om de grundläggande rättigheterna, i egenskap 
av primärrätt, alltid äger företräde framför alla sekundärrättsliga rättsakter om den 
europeiska arresteringsordern. Parlamentet framhåller att medlemsstaterna och därmed 
deras domstolar, såsom anges i artikel 51.1 i stadgan, måste respektera stadgan när de 
tillämpar EU-rätten, vilket är fallet när den utfärdande rättsliga myndigheten och den 
verkställande rättsliga myndigheten tillämpar de bestämmelser i nationell lagstiftning 
som antagits för att införliva rambeslutet om en europeisk arresteringsorder. Ett 
automatiskt överlämnande är därför uteslutet, vilket bekräftats av EU-domstolen i 
Aranyosi-domen (C-404/15). Parlamentet framhåller att en domstolskontroll alltid är 
nödvändig för att bland annat kontrollera huruvida det beslut som antagits är lagligt, 
huruvida en behörig myndighet har varit involverad och huruvida de grundläggande 
rättigheterna har respekterats. Om den rättsliga myndigheten i den verkställande 
medlemsstaten har uppgifter som visar på en verklig risk för att de grundläggande 
rättigheterna kränks i den utfärdande medlemsstaten, är den rättsliga myndigheten 
skyldig att bedöma förekomsten av denna risk när den ska besluta om överlämnande av 
en person till myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten.

23. Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets utträde ur EU skapar möjligheter 
till ytterligare harmonisering på det straffrättsliga området. Parlamentet påminner om att 
det i den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna nämns att 
Förenade kungariket och EU ”kommer att sörja för ett omfattande, nära, balanserat och 
ömsesidigt samarbete på brottsbekämpningens och straffrättens område”.

24. Europaparlamentet påpekar att om EU och Förenade kungariket inte lyckas anta ett nytt 
utlämningsavtal som en del av ett övergripande partnerskapsavtal innan 
övergångsperioden löper ut, måste parterna återgå till Europarådets europeiska 
utlämningskonvention från 1957, som innehåller mycket långsammare förfaranden av 
politisk och diplomatisk karaktär snarare än tekniska förfaranden.

25. Europaparlamentet framhåller att varje avtal mellan EU och Förenade kungariket på 
området straffrättsligt samarbete måste bygga på bland annat deras åtaganden i fråga om 



AD\1215393SV.docx 7/9 PE648.270v02-00

SV

de grundläggande rättigheterna, däribland Förenade kungarikets fortsatta respekt för och 
genomförande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, dess respekt för principen ne bis in idem och processuella 
rättigheter samt EU-domstolens roll i denna fråga.
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