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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:

1. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel (EAB) de rechtsstelsels van veel lidstaten onder druk heeft gezet; 
merkt op dat het kaderbesluit sterke nationale verschillen wat betreft het materiële en 
het formele strafrecht van de lidstaten aan het licht heeft gebracht;

2. 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 (artikel 2 VEU);

3. 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;

4. 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;

5. meent dat het kaderbesluit betreffende het EAB volledig in het Verdrag van Lissabon 
moet worden opgenomen als nieuw wetgevingsinstrument; is ervan overtuigd dat dit 
aanzienlijke voordelen met zich mee zou brengen op het gebied van democratische 
legitimiteit, rechtszekerheid en transparantie, en bovendien de samenhang met andere 
strafrechtelijke instrumenten zou verbeteren en ruimte zou bieden voor de verheldering 
van “gerechtelijke instantie” als autonoom begrip van het EU-recht;

6. 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”; 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, alsook op de rol van het Europees Hof van Justitie 
in dit kader.


