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Amendement 1
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de artikelen 4, 47, 48 en 52,

Or. en

Amendement 2
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Kaderbesluit 2008/947/JBZ 
van de Raad van 27 november 2008 
inzake de toepassing van het beginsel van 
de wederzijdse erkenning op vonnissen en 
proeftijdbeslissingen met het oog op het 
toezicht op proeftijdvoorwaarden en 
alternatieve straffen1 bis,
_________________
1 bis PB L 337 van 16.12.2008, blz. 102.

Or. en

Amendement 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Kaderbesluit 2009/829/JBZ 
van de Raad van 23 oktober 2009 inzake 
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de toepassing, tussen de lidstaten van de 
Europese Unie, van het beginsel van 
wederzijdse erkenning op beslissingen 
inzake toezichtmaatregelen als alternatief 
voor voorlopige hechtenis1 bis,
_________________
1 bis PB L 294 van 11.11.2009, blz. 20.

Or. en

Amendement 4
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 5 oktober 
2017 over penitentiaire systemen en de 
omstandigheden in de gevangenis1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2017)0385.

Or. en

Amendement 5
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 
17 april 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake het programma 
Justitie1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
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P8_TA(2019)0406.

Or. en

Amendement 6
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2016/343 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 maart 2016 betreffende de 
versterking van bepaalde aspecten van het 
vermoeden van onschuld en van het recht 
om in strafprocedures bij de terechtzitting 
aanwezig te zijn1 bis,
_________________
1 bis PB L 65 van 11.3.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 7
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2016/800 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2016 betreffende procedurele 
waarborgen voor kinderen die verdachte 
of beklaagde zijn in een 
strafprocedure1 bis,
_________________
1 bis PB L 132 van 21.5.2016, blz. 1.

Or. en
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Amendement 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2014/41/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
3 april 2014 betreffende het Europees 
onderzoeksbevel in strafzaken1 bis,
_________________
1 bis PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1.

Or. en

Amendement 9
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2016/343 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 maart 2016 betreffende de 
versterking van bepaalde aspecten van het 
vermoeden van onschuld en van het recht 
om in strafprocedures bij de terechtzitting 
aanwezig te zijn,

Or. en

Amendement 10
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 15

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien de beoordeling van de 
Europese meerwaarde die in januari 2014 
op verzoek van de EPRS ten aanzien van 
het Europees aanhoudingsbevel werd 
uitgevoerd,

– gezien de beoordeling van de 
Europese meerwaarde die in januari 2014 
op verzoek van de EPRS ten aanzien van 
het Europees aanhoudingsbevel werd 
uitgevoerd, en het onderzoek naar de 
kosten van “non-Europa” op het gebied 
van procedurele rechten en 
detentieomstandigheden van december 
2017,

Or. en

Amendement 11
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 16 december 2019 inzake maatregelen 
als alternatief voor detentie: het gebruik 
van niet tot vrijheidsbeneming strekkende 
sancties en maatregelen op strafrechtelijk 
gebied1 bis,
_________________
1 bis PB C 422 van 16.12.2019, blz. 9.

Or. en

Amendement 12
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 19

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-strategie inzake de 
rechten van slachtoffers (2020-2025) 
(COM(2020)0258),

Schrappen

Or. en
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Amendement 13
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag over de 
rechtsstaat 2020 van de Commissie van 
30 september 2020 (COM(2020)580),

Or. en

Amendement 14
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 7 oktober 
2020 over de instelling van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten (A9-
0170/2020),

Or. en

Amendement 15
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen van nationale, 
Europese en internationale ngo’s,

Or. en



AM\1215136NL.docx 9/124 PE658.878v01-00

NL

Amendement 16
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het door het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
uitgevoerde werk, met name de verslagen 
over rechten in de praktijk: toegang tot 
een advocaat en procedurele rechten in 
strafprocedures en in procedures ter 
uitvoering van een Europees 
aanhoudingsbevel, over 
detentieomstandigheden in strafzaken in 
de Europese Unie: regels en realiteit, en 
over gevangenisstraf en de alternatieven 
daarvoor: de grondrechten bij 
overdrachten tussen lidstaten, en gezien 
de in december 2019 opgezette databank 
voor detentieomstandigheden in 
strafzaken,

Or. en

Amendement 17
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, in het bijzonder het arrest van 
9 juli 2019 betreffende de zaak Romeo 
Castaño tegen België,

Or. es
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Amendement 18
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Visum 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verdragen, 
aanbevelingen en resoluties van de Raad 
van Europa met betrekking tot kwesties 
inzake detentie en samenwerking in 
strafzaken,

Or. en

Amendement 19
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de justitiële 
samenwerking in de Unie een belangrijke 
voorwaarde is voor het verwezenlijken van 
de strategische autonomie en de gestelde 
ecologische, sociale, economische en 
digitale uitdagingen;

Or. es

Amendement 20
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het EAB een 
vereenvoudigde en versnelde procedure 
voor gerechtelijke overlevering is, die 

A. overwegende dat de procedure van 
het EAB een vereenvoudigde en versnelde 
procedure voor gerechtelijke overlevering 
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sinds de invoering ervan het belangrijkste 
en meest gebruikte instrument voor 
wederzijdse erkenning in strafzaken is;

is, en het EAB sinds de invoering ervan het 
belangrijkste en meest gebruikte 
instrument voor wederzijdse erkenning in 
strafzaken is; overwegende dat het EAB 
geen gerechtelijke procedure is, maar een 
gerechtelijke beslissing sui generis;

Or. en

Amendement 21
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het EAB een 
vereenvoudigde en versnelde procedure 
voor gerechtelijke overlevering is, die 
sinds de invoering ervan het belangrijkste 
en meest gebruikte instrument voor 
wederzijdse erkenning in strafzaken is;

A. overwegende dat het EAB een 
vereenvoudigde en versnelde procedure 
voor gerechtelijke overlevering is, die na 
de aanslagen op 11 september 2001 in 
allerijl is vastgesteld en sinds de invoering 
ervan het belangrijkste en meest gangbare 
instrument voor wederzijdse erkenning in 
strafzaken is;

Or. en

Amendement 22
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het EAB een 
vereenvoudigde en versnelde procedure 
voor gerechtelijke overlevering is, die 
sinds de invoering ervan het belangrijkste 
en meest gebruikte instrument voor 
wederzijdse erkenning in strafzaken is;

A. overwegende dat het EAB een 
vereenvoudigde grensoverschrijdende 
procedure voor gerechtelijke overlevering 
is, die sinds de invoering ervan het 
belangrijkste en meest gebruikte 
instrument voor wederzijdse erkenning in 
strafzaken is;

Or. en
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Amendement 23
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het EAB een 
succes is en uitleveringen door 
overdrachten heeft vervangen; 
overwegende dat overdrachten tot 
gemiddeld 40 dagen zijn ingekort wanneer 
de betrokkene daar niet mee instemt;

B. overwegende dat het EAB 
uitleveringen door overleveringen heeft 
vervangen; overwegende dat de duur van 
procedures voor overlevering is 
afgenomen van 50 dagen in 2016 tot 
gemiddeld 40 dagen in 2017 wanneer de 
betrokkene daar niet mee instemt; 
overwegende dat bepaalde lidstaten 
melding hebben gemaakt van procedures 
voor overlevering die tot 90 dagen 
duurden wanneer de betrokkene niet 
instemt1 bis;
_________________
1 bis Antwoorden op een vragenlijst over 
kwantitatieve informatie over de 
praktische werking van het Europees 
aanhoudingsbevel – jaar 2017, 
SWD(2019) 318 final.

Or. en

Amendement 24
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het EAB een 
succes is en uitleveringen door 
overdrachten heeft vervangen; 
overwegende dat overdrachten tot 
gemiddeld 40 dagen zijn ingekort wanneer 
de betrokkene daar niet mee instemt;

B. overwegende dat het EAB een 
succes is en uitleveringen door 
overdrachten heeft vervangen; 
overwegende dat overdrachten tot 
gemiddeld 40 dagen zijn ingekort wanneer 
de betrokkene daar niet mee instemt, 
hoewel bepaalde lidstaten geneigd zijn het 



AM\1215136NL.docx 13/124 PE658.878v01-00

NL

proces van wederzijdse erkenning te 
vertragen of niet aan de voorwaarden 
daarvan te voldoen;

Or. es

Amendement 25
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het EAB een 
succes is en uitleveringen door 
overdrachten heeft vervangen; 
overwegende dat overdrachten tot 
gemiddeld 40 dagen zijn ingekort wanneer 
de betrokkene daar niet mee instemt;

B. overwegende dat het EAB over het 
algemeen een succes is en uitleveringen 
door overdrachten heeft vervangen; 
overwegende dat overdrachten tot 
gemiddeld 40 dagen zijn ingekort wanneer 
de betrokkene daar niet mee instemt;

Or. es

Amendement 26
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het EAB een 
succes is en uitleveringen door 
overdrachten heeft vervangen; 
overwegende dat overdrachten tot 
gemiddeld 40 dagen zijn ingekort wanneer 
de betrokkene daar niet mee instemt;

B. overwegende dat het EAB een 
succes is en uitleveringen door 
overleveringen heeft vervangen; 
overwegende dat overleveringen tot 
gemiddeld 40 dagen zijn ingekort wanneer 
de betrokkene daar niet mee instemt;

Or. en

Amendement 27
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
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Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat er tussen 2005 en 
2016 van de 150 000 uitgevaardigde 
Europese aanhoudingsbevelen slechts 
43 000 zijn uitgevoerd en dat weigering 
van uitvoering niet uitzonderlijk is;

Or. es

Amendement 28
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de EU 
gebaseerd is op wederzijdse erkenning, die 
is ingevoerd door de Europese Raad van 
Tampere van 1999; overwegende dat het 
Verdrag van Lissabon de prerogatieven 
van de EU aanzienlijk heeft gewijzigd en 
een expliciete rechtsgrond biedt in 
artikel 82 VWEU;

C. overwegende dat de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de EU 
gebaseerd is op wederzijdse erkenning, die 
is geformuleerd door de Europese Raad 
van Tampere van 1999; overwegende dat 
het Verdrag van Lissabon de 
grondwettelijke omgeving van de EU 
aanzienlijk heeft gewijzigd en een 
expliciete rechtsgrond biedt voor regels en 
procedures voor wederzijdse erkenning 
van alle vormen van vonnissen en 
rechterlijke beslissingen in artikel 82 
VWEU;

Or. en

Amendement 29
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat wederzijdse 
erkenning niet nieuw is, maar is 
ontwikkeld op het gebied van het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal (Cassis de Dijon-logica);

D. overwegende dat wederzijdse 
erkenning geen nieuw concept van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is, 
maar oorspronkelijk in de interne markt 
is ontwikkeld (Cassis de Dijon-logica); 
overwegende dat erkenning in de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht specifieke 
bijzonderheden kent, gezien de gevolgen 
voor grondrechten en de nationale 
soevereiniteit en de mate waarin 
erkenning moet worden gefaciliteerd door 
harmonisatie van het materiële en het 
formele strafrecht, met name ten aanzien 
van procedurele waarborgen;

Or. en

Amendement 30
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat wederzijdse 
erkenning niet nieuw is, maar is 
ontwikkeld op het gebied van het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal (Cassis de Dijon-logica);

D. overwegende dat wederzijdse 
erkenning niet nieuw is, maar is 
ontwikkeld op het gebied van het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal (Cassis de Dijon-logica); 
overwegende dat vertragingen in de 
toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning in strafzaken 
negatieve effecten kunnen hebben, onder 
meer voor de toepassing ervan op andere 
gebieden, zoals de interne markt;

Or. es

Amendement 31
Gwendoline Delbos-Corfield
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat wederzijdse 
erkenning niet nieuw is, maar is 
ontwikkeld op het gebied van het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal (Cassis de Dijon-logica);

D. overwegende dat wederzijdse 
erkenning niet nieuw is, maar is 
ontwikkeld op het gebied van het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal; overwegende dat wederzijdse 
erkenning in strafzaken echter een andere 
logica en een andere rechtsgrondslag 
heeft dan de wederzijdse erkenning van de 
voorschriften inzake markttoegang;

Or. en

Amendement 32
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat onder wederzijdse 
erkenning wordt verstaan de rechtstreekse 
erkenning van rechterlijke beslissingen uit 
andere lidstaten, waarbij niet-erkenning de 
uitzondering vormt; overwegende dat dit 
ook samenwerking tussen de bevoegde 
justitiële autoriteiten inhoudt;

E. overwegende dat onder wederzijdse 
erkenning wordt verstaan de rechtstreekse 
erkenning van rechterlijke beslissingen uit 
andere lidstaten, waarbij niet-erkenning de 
uitzondering vormt; overwegende dat de 
toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning niet verenigbaar is 
met de herziening van door andere 
lidstaten gegeven beslissingen op basis 
van andere gronden dan voorzien in het 
kaderbesluit; overwegende dat de 
toepassing van dit instrument moet 
worden beheerst door samenwerking en 
wederzijds vertrouwen tussen de bevoegde 
justitiële autoriteiten;

Or. es

Amendement 33
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Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat onder wederzijdse 
erkenning wordt verstaan de rechtstreekse 
erkenning van rechterlijke beslissingen uit 
andere lidstaten, waarbij niet-erkenning de 
uitzondering vormt; overwegende dat dit 
ook samenwerking tussen de bevoegde 
justitiële autoriteiten inhoudt;

E. overwegende dat onder wederzijdse 
erkenning wordt verstaan de erkenning van 
rechterlijke beslissingen uit andere 
lidstaten; overwegende dat dit ook 
samenwerking tussen de bevoegde 
justitiële autoriteiten inhoudt; overwegende 
dat wederzijdse erkenning en 
grondrechten hand in hand moeten gaan; 
overwegende dat minimumvereisten voor 
wederzijdse erkenning die overeenkomstig 
artikel 82 VWEU zijn vastgesteld, de 
lidstaten niet mogen beletten een hoger 
niveau van bescherming van personen te 
handhaven;

Or. en

Amendement 34
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat onder wederzijdse 
erkenning wordt verstaan de rechtstreekse 
erkenning van rechterlijke beslissingen uit 
andere lidstaten, waarbij niet-erkenning de 
uitzondering vormt; overwegende dat dit 
ook samenwerking tussen de bevoegde 
justitiële autoriteiten inhoudt;

E. overwegende dat wederzijdse 
erkenning inhoudt dat een rechterlijke 
beslissing niet mag worden geweigerd 
enkel op grond van het feit dat deze in een 
andere lidstaat is gewezen, waarbij niet-
erkenning de uitzondering vormt op basis 
van de weigeringsgronden die door een 
wettelijk instrument zijn vastgelegd; 
overwegende dat dit samenwerking tussen 
de bevoegde justitiële autoriteiten vereist;

Or. en
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Amendement 35
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat wederzijdse 
erkenning voortvloeit uit wederzijds 
vertrouwen op grond van een 
gemeenschappelijke interpretatie van de 
rechtsstaat en de grondrechten; 
overwegende dat versterking van het 
vertrouwen van cruciaal belang is voor een 
vlotte werking van het EAB;

F. overwegende dat wederzijdse 
erkenning voortvloeit uit wederzijds 
vertrouwen op grond van een 
gemeenschappelijke interpretatie van de 
rechtsstaat en de grondrechten; 
overwegende dat de Europese Unie vooral 
op dit cruciale historische moment 
behoefte heeft aan dat vertrouwen om de 
gemeenschappelijke uitdagingen met 
succes het hoofd te kunnen bieden; 
overwegende dat versterking van het 
vertrouwen van cruciaal belang is voor een 
vlotte werking van het EAB;

Or. es

Amendement 36
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat wederzijdse 
erkenning voortvloeit uit wederzijds 
vertrouwen op grond van een 
gemeenschappelijke interpretatie van de 
rechtsstaat en de grondrechten; 
overwegende dat versterking van het 
vertrouwen van cruciaal belang is voor een 
vlotte werking van het EAB;

F. overwegende dat wederzijdse 
erkenning veronderstelt dat er een hoge 
mate van wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten bestaat, dat gebaseerd moet zijn 
op een gemeenschappelijke interpretatie 
van de rechtsstaat en de grondrechten; 
overwegende dat versterking van het 
vertrouwen van cruciaal belang is voor een 
vlotte werking van het EAB;

Or. en
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Amendement 37
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de instelling van 
het EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten de basis kan 
vormen voor het herstel van dat 
wederzijds vertrouwen; overwegende dat 
het tijd is om concrete maatregelen vast te 
stellen om de wederzijdse erkenning bij de 
toepassing van het kaderbesluit te 
versterken door de toepassing ervan te 
koppelen aan de resultaten van het 
mechanisme; overwegende dat de 
gebrekkige en onsamenhangende 
toepassing van het kaderbesluit door 
bepaalde lidstaten niet bijdraagt aan de 
versterking van dat wederzijds 
vertrouwen;

Or. es

Amendement 38
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat wederzijds 
vertrouwen vereist dat de lidstaten het 
EU-recht naleven en met name de 
grondrechten zoals verankerd in het 
Handvest, en de rechtsstaat; overwegende 
dat de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak een essentiële vereiste is en 
altijd gewaarborgd moet blijven; 
overwegende dat volgens het verslag over 
de rechtsstaat 2020 van de Commissie de 
onafhankelijkheid van de rechtspraak in 
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sommige lidstaten nog altijd een punt van 
zorg is;

Or. en

Amendement 39
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het EAB de basis 
vormt voor de totstandbrenging van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 
overwegende dat onjuiste toepassing ervan 
desastreuze gevolgen kan hebben voor de 
werking van het Schengengebied;

G. overwegende dat het EAB een 
uniform instrument is dat wordt gebruikt 
voor de consolidering van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht; overwegende 
dat artikel 6 VEU over het Handvest van 
de grondrechten en het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, en 
artikel 8, artikel 15, lid 3, artikel 16 en de 
artikelen 18 tot en met 25 VWEU cruciale 
bestanddelen zijn van het kader van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 
overwegende dat onjuiste toepassing van 
het EAB negatieve gevolgen kan hebben 
voor de werking van het Schengengebied 
en voor de grondrechten;

Or. en

Amendement 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het EAB de basis 
vormt voor de totstandbrenging van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 
overwegende dat onjuiste toepassing ervan 
desastreuze gevolgen kan hebben voor de 

G. overwegende dat het EAB heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 
overwegende dat onjuiste toepassing ervan 
desastreuze gevolgen kan hebben voor 



AM\1215136NL.docx 21/124 PE658.878v01-00

NL

werking van het Schengengebied; afzonderlijke personen en hun 
familieleden, maar ook voor de werking 
van het Schengengebied;

Or. en

Amendement 41
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het EAB de basis 
vormt voor de totstandbrenging van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 
overwegende dat onjuiste toepassing ervan 
desastreuze gevolgen kan hebben voor de 
werking van het Schengengebied;

G. overwegende dat het EAB de basis 
vormt voor de totstandbrenging van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht; 
overwegende dat onjuiste toepassing ervan 
schadelijke gevolgen kan hebben voor de 
politiële en justitiële samenwerking in de 
Unie;

Or. en

Amendement 42
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het lidmaatschap 
van de Europese Unie eerbied voor een 
reeks waarden impliceert bij de toepassing 
daarvan, zoals menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en de eerbiediging van de 
mensenrechten, waaronder de rechten 
van mensen die tot minderheden behoren, 
zoals vastgelegd in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 
alsook in het nationaal recht van de 
lidstaten;
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Or. es

Amendement 43
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een Unie van 
gelijkheid die bescherming biedt, de 
bescherming van alle slachtoffers van 
misdrijven moet waarborgen12;

H. overwegende dat een Unie van 
gelijkheid die bescherming biedt, 
bescherming tegen schending van 
grondrechten voor allen, met inbegrip van 
verdachten, veroordeelden en alle 
slachtoffers van misdrijven moet 
waarborgen12; overwegende dat de EU 
instrumenten heeft aangenomen die erop 
gericht zijn de rechten van slachtoffers te 
versterken maar geen detentie en 
overlevering van verdachten of 
veroordeelde personen voorschrijven;

_________________ _________________
12 EU-strategie inzake de rechten van 
slachtoffers (2020-2025).

12 EU-strategie inzake de rechten van 
slachtoffers (2020-2025).

Or. en

Amendement 44
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Recital H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een Unie van 
gelijkheid die bescherming biedt, de 
bescherming van alle slachtoffers van 
misdrijven moet waarborgen12;

H. overwegende dat een Unie van 
gelijkheid die bescherming biedt, de 
bescherming van alle slachtoffers van 
misdrijven moet waarborgen12 en 
tegelijkertijd de rechten van verdachten 
en beklaagden moet beschermen;

_________________ _________________
12 EU-strategie inzake de rechten van 12 EU-strategie inzake de rechten van 
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slachtoffers (2020-2025). slachtoffers (2020-2025).

Or. en

Amendement 45
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de meeste 
kwesties in verband met de toepassing van 
het EAB door het HvJ-EU zijn 
verduidelijkt, onder meer het 
ne bis in idem-beginsel13, rechterlijke 
autoriteit14, voorrang en 
EU-harmonisatie15, onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht16, grondrechten17, 
dubbele strafbaarheid18 en de uitlevering 
van EU-burgers aan derde landen19;

I. overwegende dat de meeste 
kwesties in verband met de toepassing van 
het EAB door het HvJ-EU zijn behandeld, 
onder meer het ne bis in idem-beginsel13, 
rechterlijke autoriteit14, voorrang en 
EU-harmonisatie15, onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht16, grondrechten17, 
dubbele strafbaarheid18 en de uitlevering 
van EU-burgers aan derde landen19; 
overwegende dat rechterlijke uitspraken 
tegelijkertijd geen vervanging kunnen zijn 
van goed ontworpen wetgeving op 
Unieniveau;

_________________ _________________
13 C-261/09, Mantello. 13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Gevoegde zaken C-508/18 en C-82/19 
PPU, OG en PI.

14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Gevoegde zaken C-508/18 en C-82/19 
PPU, OG en PI.

15 C-399/11, Melloni of C-42/17, M.A.S. 
en M.B.

15 C-399/11, Melloni of C-42/17, M.A.S. 
en M.B.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

17 Gevoegde zaken C-404/15 en C-659/15 
PPU, Aranyosi en Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

17 Gevoegde zaken C-404/15 en C-659/15 
PPU, Aranyosi en Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

18 C-289/15, Grundza. 18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, arrest van 6 
september 2016; C-191/16, Pisciotti, arrest 
van 10 april 2018; C-247/17 Raugevicius, 
arrest van 13 november 2018 en C-897/19 

19 C-182/15, Petruhhin, arrest van 6 
september 2016; C-191/16, Pisciotti, arrest 
van 10 april 2018; C-247/17 Raugevicius, 
arrest van 13 november 2018 en C-897/19 
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PPU, Ruska Federacija, arrest van het Hof 
(Grote kamer) van 2 april 2020, etc.

PPU, Ruska Federacija, arrest van het Hof 
(Grote kamer) van 2 april 2020, etc.

Or. en

Amendement 46
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de meeste 
kwesties in verband met de toepassing van 
het EAB door het HvJ-EU zijn 
verduidelijkt, onder meer het 
ne bis in idem-beginsel13, rechterlijke 
autoriteit14, voorrang en 
EU-harmonisatie15, onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht16, grondrechten17, 
dubbele strafbaarheid18 en de uitlevering 
van EU-burgers aan derde landen19;

I. overwegende dat de meeste 
kwesties in verband met de toepassing van 
het EAB tot op zekere hoogte door het 
HvJ-EU zijn verduidelijkt, onder meer het 
ne bis in idem-beginsel13, rechterlijke 
autoriteit14, voorrang en 
EU-harmonisatie15, onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht16, grondrechten17, 
dubbele strafbaarheid18, 
weigeringsgronden en de uitlevering van 
EU-burgers aan derde landen19;

_________________ _________________
13 C-261/09, Mantello. 13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Gevoegde zaken C-508/18 en C-82/19 
PPU, OG en PI.

14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, 
Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; 
Gevoegde zaken C-508/18 en C-82/19 
PPU, OG en PI.

15 C-399/11, Melloni of C-42/17, M.A.S. 
en M.B.

15 C-399/11, Melloni of C-42/17, M.A.S. 
en M.B.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

17 Gevoegde zaken C-404/15 en C-659/15 
PPU, Aranyosi en Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

17 Gevoegde zaken C-404/15 en C-659/15 
PPU, Aranyosi en Căldăraru; C-128/18, 
Dorobantu.

18 C-289/15, Grundza. 18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, arrest van 6 
september 2016; C-191/16, Pisciotti, arrest 
van 10 april 2018; C-247/17 Raugevicius, 
arrest van 13 november 2018 en C-897/19 
PPU, Ruska Federacija, arrest van het Hof 

19 C-182/15, Petruhhin, arrest van 6 
september 2016; C-191/16, Pisciotti, arrest 
van 10 april 2018; C-247/17 Raugevicius, 
arrest van 13 november 2018 en C-897/19 
PPU, Ruska Federacija, arrest van het Hof 
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(Grote kamer) van 2 april 2020, etc. (Grote kamer) van 2 april 2020, etc.

Or. en

Amendement 47
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat dubbele 
strafbaarheid een begrip van internationale 
uitlevering is en nauwelijks verenigbaar is 
met wederzijdse erkenning; overwegende 
dat de lijst van strafbare feiten zonder 
toetsing van dubbele strafbaarheid moet 
worden herbekeken; overwegende dat de 
Commissie in haar oorspronkelijk 
voorstel heeft aangedrongen op een 
uitputtende lijst van strafbare feiten 
waarvoor overlevering kan worden 
geweigerd (“negatieve lijst”);

J. overwegende dat dubbele 
strafbaarheid een begrip van internationale 
uitlevering is en in theorie weliswaar 
nauwelijks verenigbaar is met wederzijdse 
erkenning, maar een belangrijke waarborg 
voor gezochte personen kan zijn; 
overwegende dat dubbele strafbaarheid 
slechts een optionele weigeringsgrond van 
het EAB is, en zelden door de uitvoerende 
autoriteiten wordt ingeroepen; 
overwegende dat de lijst van strafbare 
feiten zonder toetsing van dubbele 
strafbaarheid al een ruim aantal 
misdrijven bevat, waarvan velen nog niet 
in vergaande mate zijn geharmoniseerd in 
de lidstaten van de EU;

Or. en

Amendement 48
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat dubbele 
strafbaarheid een begrip van 
internationale uitlevering is en nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
overwegende dat de lijst van strafbare 
feiten zonder toetsing van dubbele 

J. overwegende dat de lijst van 
strafbare feiten zonder toetsing van 
dubbele strafbaarheid moet worden 
herbekeken volgens de procedure in 
artikel 2, lid 3, van het kaderbesluit van 
13 juni 2002;
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strafbaarheid moet worden herbekeken; 
overwegende dat de Commissie in haar 
oorspronkelijk voorstel heeft 
aangedrongen op een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering 
kan worden geweigerd (“negatieve lijst”);

Or. fr

Amendement 49
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat dubbele 
strafbaarheid een begrip van internationale 
uitlevering is en nauwelijks verenigbaar is 
met wederzijdse erkenning; overwegende 
dat de lijst van strafbare feiten zonder 
toetsing van dubbele strafbaarheid moet 
worden herbekeken; overwegende dat de 
Commissie in haar oorspronkelijk voorstel 
heeft aangedrongen op een uitputtende lijst 
van strafbare feiten waarvoor overlevering 
kan worden geweigerd (“negatieve lijst”);

J. overwegende dat dubbele 
strafbaarheid ook een begrip van 
internationale uitlevering is en verenigbaar 
is met wederzijdse erkenning; 
overwegende dat de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning ertoe 
kan leiden dat wordt afgeweken van de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
voor de bescherming van de grondrechten 
van afzonderlijke personen; overwegende 
dat toetsing van dubbele strafbaarheid 
noodzakelijk is en moet worden toegepast; 
overwegende dat de Commissie in haar 
oorspronkelijk voorstel heeft aangedrongen 
op een uitputtende lijst van strafbare feiten 
waarvoor overlevering kan worden 
geweigerd (“negatieve lijst”);

Or. en

Amendement 50
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement
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J. overwegende dat dubbele 
strafbaarheid een begrip van internationale 
uitlevering is en nauwelijks verenigbaar is 
met wederzijdse erkenning; overwegende 
dat de lijst van strafbare feiten zonder 
toetsing van dubbele strafbaarheid moet 
worden herbekeken; overwegende dat de 
Commissie in haar oorspronkelijk voorstel 
heeft aangedrongen op een uitputtende lijst 
van strafbare feiten waarvoor overlevering 
kan worden geweigerd (“negatieve lijst”);

J. overwegende dat dubbele 
strafbaarheid een begrip van internationale 
uitlevering is en nauwelijks verenigbaar is 
met wederzijdse erkenning; overwegende 
dat de lijst van strafbare feiten zonder 
toetsing van dubbele strafbaarheid moet 
worden herbekeken en uitgebreid; 
overwegende dat de Commissie in haar 
oorspronkelijk voorstel heeft aangedrongen 
op een uitputtende lijst van strafbare feiten 
waarvoor overlevering kan worden 
geweigerd (“negatieve lijst”);

Or. es

Amendement 51
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat voor wederzijdse 
erkenning de harmonisatie van het 
materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures vereist is; overwegende dat de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, 
onder meer met de zes richtlijnen 
betreffende de procedurele rechten, 
Richtlijn 2012/29/EU betreffende de 
rechten van slachtoffers20 en de 
harmonisatie van strafbare feiten;

Schrappen

_________________
20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

Or. en

Amendement 52
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat voor wederzijdse 
erkenning de harmonisatie van het 
materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures vereist is; overwegende dat de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, 
onder meer met de zes richtlijnen 
betreffende de procedurele rechten, 
Richtlijn 2012/29/EU betreffende de 
rechten van slachtoffers20 en de 
harmonisatie van strafbare feiten;

K. overwegende dat het concept van 
wederzijdse erkenning als zodanig geen 
harmonisatie van het materieel strafrecht 
en de bijbehorende procedures vereist, 
maar dat de praktijk van de justitiële 
samenwerking uitwijst dat 
gemeenschappelijke normen en definities 
noodzakelijk zijn om wederzijdse 
erkenning te faciliteren, zoals erkend in 
artikel 82, lid 2 VWEU; overwegende dat 
de afgelopen jaren enige vooruitgang is 
geboekt, bijvoorbeeld met de zes 
richtlijnen betreffende de procedurele 
rechten en de harmonisatie van bepaalde 
strafbare feiten; overwegende dat de zes 
richtlijnen betreffende de procedurele 
waarborgen nauwelijks zijn omgezet en 
slechts minimumnormen omvatten die 
niet toereikend zijn om een doeltreffende 
en hoogwaardige juridische verdediging 
te garanderen bij procedures voor 
overlevering;

_________________
20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

Or. en

Amendement 53
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat voor wederzijdse 
erkenning de harmonisatie van het 
materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures vereist is; overwegende dat de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, 
onder meer met de zes richtlijnen 
betreffende de procedurele rechten, 
Richtlijn 2012/29/EU betreffende de 
rechten van slachtoffers20 en de 

K. overwegende dat voor wederzijdse 
erkenning de harmonisatie van het 
materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures vereist is; overwegende dat de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, 
onder meer met de aanneming van de zes 
richtlijnen betreffende de procedurele 
rechten, maatregelen als alternatief voor 
het EAB zoals het Europees 
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harmonisatie van strafbare feiten; onderzoeksbevel (EOB), Richtlijn 
2012/29/EU betreffende de rechten van 
slachtoffers20 en de harmonisatie van 
strafbare feiten; overwegende dat het 
zorgen baart dat meerdere lidstaten de 
richtlijnen betreffende de procedurele 
rechten niet op juiste wijze hebben 
omgezet;

_________________ _________________
20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57. 20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

Or. en

Amendement 54
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat voor wederzijdse 
erkenning de harmonisatie van het 
materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures vereist is; overwegende dat de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, 
onder meer met de zes richtlijnen 
betreffende de procedurele rechten, 
Richtlijn 2012/29/EU betreffende de 
rechten van slachtoffers20 en de 
harmonisatie van strafbare feiten;

K. overwegende dat de wederzijdse 
erkenning vergemakkelijkt wordt indien er 
sprake is van voldoende harmonisatie van 
het materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures; overwegende dat de afgelopen 
jaren vooruitgang is geboekt, onder meer 
met de zes richtlijnen betreffende de 
procedurele rechten, Richtlijn 2012/29/EU 
betreffende de rechten van slachtoffers20 en 
de harmonisatie van strafbare feiten;

_________________ _________________
20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57. 20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

Or. es

Amendement 55
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat voor wederzijdse 
erkenning de harmonisatie van het 
materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures vereist is; overwegende dat de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, 
onder meer met de zes richtlijnen 
betreffende de procedurele rechten, 
Richtlijn 2012/29/EU betreffende de 
rechten van slachtoffers20 en de 
harmonisatie van strafbare feiten;

K. overwegende dat de afgelopen 
jaren vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot de harmonisatie van het 
materieel strafrecht en de bijbehorende 
procedures, onder meer met de zes 
richtlijnen betreffende de procedurele 
rechten, Richtlijn 2012/29/EU betreffende 
de rechten van slachtoffers20 en de 
harmonisatie van strafbare feiten;

_________________ _________________
20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57. 20 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.

Or. es

Amendement 56
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de versterking 
van de procedurele waarborgen voor 
verdachten niet alleen een middel moet 
zijn om wederzijdse erkenning te 
faciliteren, maar vooral ook een prioriteit 
op zich moet zijn voor de EU, onder 
andere om de waarden te beschermen 
waar de EU naar eigen zeggen voor staat;

Or. en

Amendement 57
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement
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L. overwegende dat er problemen zijn 
met sommige bepalingen van Richtlijn 
2013/48/EU betreffende het recht op 
toegang tot een advocaat en het EAB;

L. overwegende dat dat de Commissie 
heeft benadrukt dat er problemen zijn met 
de omzetting van sommige bepalingen van 
Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht 
op toegang tot een advocaat en het EAB, 
met name met betrekking tot de 
mogelijkheid om toegang te hebben tot 
een advocaat in de uitvoerende en de 
uitvaardigende lidstaat; overwegende dat 
de omzetting van de andere richtlijnen 
betreffende de procedurele waarborgen 
die specifieke bepalingen over het EAB 
bevatten (Richtlijn 2010/64/EU, Richtlijn 
2012/13/EU, Richtlijn (EU) 2016/800, 
Richtlijn (EU) 2016/1919) tot dusver 
onbevredigend is; overwegende dat een 
dusdanig gebrekkige uitvoering de 
wapengelijkheid tussen aanklager en 
verweerder utopisch en onmogelijk 
maakt;

Or. en

Amendement 58
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat andere 
instrumenten een aantal EAB-kwesties 
hebben verduidelijkt, zoals Richtlijn 
2014/41/EU betreffende het Europees 
onderzoeksbevel21 en Verordening (EU) 
2018/1805 inzake de wederzijdse 
erkenning van bevriezingsbevelen en 
confiscatiebevelen22;

M. overwegende dat andere 
instrumenten, zoals Richtlijn 2014/41/EU 
betreffende het Europees 
onderzoeksbevel21 en Verordening (EU) 
2018/1805 inzake de wederzijdse 
erkenning van bevriezingsbevelen en 
confiscatiebevelen22, de toepassing van de 
beginselen van wederzijdse erkenning 
hebben uitgebreid naar andere soorten 
rechterlijke beslissingen; overwegende dat 
deze instrumenten, in tegenstelling tot het 
EAB, uitdrukkelijk voorzien in een 
weigeringsgrond op basis van een 
mogelijke schending van grondrechten in 
de uitvaardigende lidstaat;
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_________________ _________________
21 PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1. 21 PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1.
22 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 1. 22 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 1.

Or. en

Amendement 59
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat andere 
instrumenten een aantal EAB-kwesties 
hebben verduidelijkt, zoals Richtlijn 
2014/41/EU betreffende het Europees 
onderzoeksbevel21 en Verordening (EU) 
2018/1805 inzake de wederzijdse 
erkenning van bevriezingsbevelen en 
confiscatiebevelen22;

M. overwegende dat andere 
instrumenten ertoe hebben bijgedragen 
een aantal EAB-kwesties te adresseren, 
zoals Richtlijn 2014/41/EU betreffende het 
Europees onderzoeksbevel21 en 
Verordening (EU) 2018/1805 inzake de 
wederzijdse erkenning van 
bevriezingsbevelen en 
confiscatiebevelen22;

_________________ _________________
21 PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1. 21 PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1.
22 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 1. 22 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 1.

Or. en

Amendement 60
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat in de routekaart 
van 2009 ter versterking van de 
procedurele rechten van verdachten en 
beklaagden in strafprocedures wordt 
erkend dat “buitensporig lange perioden 
van voorlopige hechtenis [...] schadelijk 
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[zijn] voor het individu, [...] de justitiële 
samenwerking tussen lidstaten [kunnen] 
schaden en [...] niet [sporen] met de 
waarden waar de Europese Unie voor 
staat”; overwegende dat 25 % van de 
gevangenen elk jaar slachtoffer is van 
geweld, dat hun toegang tot de rechter 
vaak beperkt is en dat zij geïsoleerd en 
gestigmatiseerd zijn en beperkte toegang 
tot informatie hebben1 bis;
_________________
1 bis EU-strategie inzake de rechten van 
slachtoffers, COM/2020/258.

Or. en

Amendement 61
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging M ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M ter. overwegende dat de 
detentieomstandigheden in veel lidstaten 
verre van aanvaardbaar zijn in een Unie 
die gegrondvest is op de in artikel 2 VEU 
verankerde waarden;

Or. en

Amendement 62
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging M quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M quater. overwegende dat de 
rechtsstaat in sommige lidstaten 
verslechtert; overwegende dat 
schendingen van grondrechten in de 



PE658.878v01-00 34/124 AM\1215136NL.docx

NL

context van het strafrecht in de meeste 
lidstaten voorkomen, zoals aangetoond 
door tal van uitspraken van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens;

Or. en

Amendement 63
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging M quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M quinquies. overwegende dat wederzijds 
vertrouwen geen blind vertrouwen kan 
zijn en ook niet als vanzelfsprekend mag 
worden beschouwd, maar moet worden 
verdiend en voortdurend moet worden 
gevoed;

Or. en

Amendement 64
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging M sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M sexies. overwegende dat het 
Europees Parlement in 2014 heeft gepleit 
voor de invoering van een verplichte 
weigeringsgrond wanneer er gegronde 
redenen zijn om aan te nemen dat de 
uitvoering van de maatregel 
onverenigbaar is met de verplichting van 
de uitvoerende lidstaat uit hoofde van 
artikel 6 VEU en het Handvest van de 
grondrechten1 bis;
_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
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van 27 februari 2014 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende de 
herziening van het Europees 
aanhoudingsbevel (2013/2109(INL)).

Or. en

Amendement 65
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging M septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M septies. overwegende dat in 2017 
problemen in verband met grondrechten 
hebben geleid tot weigering van 
overlevering in 109 gevallen;

Or. en

Amendement 66
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat wederzijdse 
erkenning vereist dat beroepsbeoefenaars 
worden opgeleid in het EU-recht;

N. overwegende dat wederzijdse 
erkenning vereist dat beroepsbeoefenaars, 
waaronder ook strafrechtadvocaten, 
worden opgeleid in het EU-recht;

Or. en

Amendement 67
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging O
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Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de facilitering en 
coördinatie door Eurojust een nuttig 
instrument voor wederzijdse erkenning 
blijkt te zijn; overwegende dat het mandaat 
van Eurojust los staat van het EOM;

O. overwegende dat Eurojust een 
cruciale rol speelt bij de facilitering en 
coördinatie van de uitvoering van EAB’s; 
overwegende dat Eurojust steeds vaker om 
bijstand wordt verzocht bij de uitvoering 
van EAB’s, waardoor diens werklast 
aanzienlijk toeneemt; overwegende dat 
Eurojust alleen al in 2019 de uitvoering 
van EAB’s heeft gefaciliteerd in 703 
gevallen en 574 lopende gevallen; 
overwegende dat het mandaat van Eurojust 
los staat van het EOM;

Or. en

Amendement 68
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de facilitering en 
coördinatie door Eurojust een nuttig 
instrument voor wederzijdse erkenning 
blijkt te zijn; overwegende dat het 
mandaat van Eurojust los staat van het 
EOM;

O. overwegende dat de facilitering en 
coördinatie door Eurojust een nuttig 
instrument voor wederzijdse erkenning 
blijkt te zijn;

Or. en

Amendement 69
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat uit de vergelijking 
van gegevens een stijgende tendens van het 
aantal EAB’s blijkt;

P. overwegende dat uit de 
beschikbare gegevens een stijgende 
tendens van het aantal EAB’s blijkt, 
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waarbij het aantal uitgevaardigde EAB’s 
jaarlijks toeneemt in de periode van 2010 
tot 2017, wat een punt van zorg is voor 
wat betreft evenredigheid, met name 
gezien het feit dat EAB’s vaak worden 
gebruikt voor minder ernstige strafbare 
feiten;

Or. en

Amendement 70
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat een 
geharmoniseerde uitvoering van het EAB 
forumshoppen zal voorkomen;

Q. overwegende dat een 
geharmoniseerde uitvoering van het EAB, 
tezamen met de volledige en juiste 
omzetting van de richtlijnen betreffende 
de procedurele rechten en meer gebruik 
van maatregelen als alternatief voor het 
EAB en de invoering van 
minimumnormen van de EU voor zaken 
als gevangenis- en 
detentieomstandigheden, forumshoppen 
zal voorkomen;

Or. en

Amendement 71
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat een 
geharmoniseerde uitvoering van het EAB 
forumshoppen zal voorkomen;

Q. overwegende dat een volledige en 
juiste uitvoering van het EAB in alle 
lidstaten noodzakelijk is om de werking 
van de relevante wetgevingsinstrumenten 
en de noodzaak van eventuele wijzigingen 
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te beoordelen;

Or. en

Amendement 72
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat maatregelen als 
alternatief voor het EAB en minder 
ingrijpende middelen onvoldoende 
worden ingezet; overwegende dat detentie 
moet worden beperkt tot situaties waarin 
geen alternatieve maatregel kan worden 
gebruikt; overwegende dat zelfs waar de 
wetgeving in maatregelen als alternatief 
voor detentie voorziet, praktische 
uitdagingen bestaan bij het gebruik 
ervan;

Or. en

Amendement 73
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat het EAB een 
belangrijke verwezenlijking en een 
doeltreffend en onmisbaar instrument is; 
merkt op dat het EAB de samenwerking op 
het gebied van overlevering aanzienlijk 
heeft verbeterd;

1. wijst erop dat het EAB een 
belangrijke verwezenlijking en een 
doeltreffend en onmisbaar instrument is; 
merkt op dat het EAB de samenwerking op 
het gebied van overlevering aanzienlijk 
heeft verbeterd; wijst er echter op dat er in 
de afgelopen twintig jaar wereldwijd een 
digitale transformatie heeft 
plaatsgevonden waardoor het criminele 
ecosysteem is veranderd, wat het 



AM\1215136NL.docx 39/124 PE658.878v01-00

NL

raadzaam maakt om de te beschermen 
rechtsgoederen te actualiseren;

Or. es

Amendement 74
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat het EAB een 
belangrijke verwezenlijking en een 
doeltreffend en onmisbaar instrument is; 
merkt op dat het EAB de samenwerking op 
het gebied van overlevering aanzienlijk 
heeft verbeterd;

1. wijst erop dat het EAB een 
doeltreffend en nuttig instrument is om 
personen die zich schuldig hebben 
gemaakt aan ernstige misdrijven voor de 
rechter te brengen in de lidstaat waar de 
strafrechtelijke procedure heeft 
plaatsgevonden of plaatsvindt; erkent dat 
het EAB de samenwerking op het gebied 
van overlevering heeft gefaciliteerd en 
verbeterd;

Or. en

Amendement 75
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat het EAB een 
belangrijke verwezenlijking en een 
doeltreffend en onmisbaar instrument is; 
merkt op dat het EAB de samenwerking op 
het gebied van overlevering aanzienlijk 
heeft verbeterd;

1. wijst erop dat het EAB een 
belangrijke verwezenlijking en een 
doeltreffend en onmisbaar instrument is 
voor de bestrijding van ernstige 
grensoverschrijdende misdrijven; merkt 
op dat het EAB de samenwerking op het 
gebied van overlevering aanzienlijk heeft 
verbeterd;

Or. en
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Amendement 76
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat het EAB een 
belangrijke verwezenlijking en een 
doeltreffend en onmisbaar instrument is; 
merkt op dat het EAB de samenwerking op 
het gebied van overlevering aanzienlijk 
heeft verbeterd;

1. wijst erop dat het EAB een 
belangrijke verwezenlijking en een 
doeltreffend en onmisbaar instrument is 
voor de instandhouding van het 
Schengengebied; merkt op dat het EAB de 
samenwerking op het gebied van 
overlevering heeft verbeterd;

Or. es

Amendement 77
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze geen 
afbreuk doen aan het systeem;

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze het 
systeem niet in gevaar brengen, maar dat 
het wel nodig is om bepaalde blinde 
vlekken aan te pakken die het systeem 
ondermijnen; herinnert eraan dat het 
Schengengebied en de digitale 
transformatie niet alleen kansen hebben 
gecreëerd voor burgers, maar ook nieuwe 
mogelijkheden bieden om strafbare feiten 
te plegen en de aanwezigheid van 
transnationale elementen bij veel ernstige 
strafbare feiten hebben versterkt;

Or. es
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Amendement 78
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze geen 
afbreuk doen aan het systeem;

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze niet 
noodzakelijkerwijs afbreuk doen aan het 
systeem maar wel aan nationale 
strafrechtelijke en detentiemaatregelen, 
met name voorlopige hechtenis en 
detentie in afwachting van overlevering;

Or. en

Amendement 79
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze geen 
afbreuk doen aan het systeem;

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze geen 
afbreuk doen aan het systeem; is van 
mening dat het systeem afhankelijk is van 
volledige eerbiediging van de rechtsstaat 
en de grondrechten in alle lidstaten;

Or. en

Amendement 80
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze geen 

2. wijst op het bestaan van specifieke 
problemen; is van mening dat deze geen 
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afbreuk doen aan het systeem; afbreuk doen aan het systeem, maar wel 
nopen tot een verbetering en actualisering 
daarvan;

Or. es

Amendement 81
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25;

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25; wijst erop dat er in andere 
gevallen sprake was van incoherentie bij 
de toepassing van de gronden voor 
weigering van de uitvoering van Europese 
aanhoudingsbevelen; onderstreept ook de 
afwezigheid van een volledig 
gegevenssysteem dat het mogelijk maakt 
betrouwbare statistieken samen te stellen, 
zowel in kwalitatief als kwantitatief 
opzicht, van de uitgevaardigde, 
uitgevoerde en geweigerde Europese 
aanhoudingsbevelen;

_________________ _________________
23 CJEU, C-579/15, Popławski. 23 HvJ-EU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 HvJ-EU, C-168/13, PPU Jeremy F.
25 Met richtsnoeren uit C-289/15, Grundza, 
onder verwijzing naar Kaderbesluit 
2008/909/JBZ van de Raad.

25 Met richtsnoeren uit C-289/15, Grundza, 
onder verwijzing naar Kaderbesluit 
2008/909/JBZ van de Raad.

Or. es
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Amendement 82
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25;

3. merkt op dat deze problemen 
hoofdzakelijk verband houden met de 
gevangenis- en detentieomstandigheden, 
de evenredigheid, de uitvoering van de 
procedurele waarborgen die in het EU-
recht zijn verankerd in de procedure voor 
het EAB, met name dubbele juridische 
vertegenwoordiging in zowel de 
uitvoerende als de uitvaardigende lidstaat 
en specifieke opleiding, de 
onafhankelijkheid van de rechtspraak, de 
uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25;

_________________ _________________
23 CJEU, C-579/15, Popławski. 23 HvJ-EU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 HvJ-EU, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Met richtsnoeren uit C-289/15, Grundza, 
onder verwijzing naar Kaderbesluit 
2008/909/JBZ van de Raad.

25 Met richtsnoeren uit C-289/15, Grundza, 
onder verwijzing naar Kaderbesluit 
2008/909/JBZ van de Raad.

Or. en

Amendement 83
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
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termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25;

termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25; wijst erop dat deze problemen 
niet alleen het wederzijds vertrouwen 
tussen lidstaten schaden, maar ook op 
sociaal en economisch vlak kostbaar zijn 
voor de betrokken personen, hun 
gezinnen en de maatschappij in het 
algemeen;

_________________ _________________
23 CJEU, C-579/15, Popławski. 23 HvJ-EU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 HvJ-EU, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Met richtsnoeren uit C-289/15, Grundza, 
onder verwijzing naar Kaderbesluit 
2008/909/JBZ van de Raad.

25 Met richtsnoeren uit C-289/15, Grundza, 
onder verwijzing naar Kaderbesluit 
2008/909/JBZ van de Raad.

Or. en

Amendement 84
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25;

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24 en uitspraken bij verstek;

_________________ _________________
23 CJEU, C-579/15, Popławski. 23 HvJ-EU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 HvJ-EU, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Met richtsnoeren uit C-289/15, 
Grundza, onder verwijzing naar 
Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad.

Or. en
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Amendement 85
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24 en uitspraken bij verstek; 
erkent dat in bepaalde gevallen de kwestie 
van dubbele strafbaarheid aan de orde is 
gesteld25;

3. merkt op dat deze problemen 
verband houden met de 
detentieomstandigheden, de evenredigheid, 
de uitvoering van vrijheidsstraffen23, 
termijnen24, uitspraken bij verstek, de 
onafhankelijkheid van de justitiële 
autoriteiten en de eerbiediging van de 
rechtsstaat en de grondrechten;

_________________ _________________
23 CJEU, C-579/15, Popławski. 23 HvJ-EU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F. 24 HvJ-EU, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Met richtsnoeren uit C-289/15, 
Grundza, onder verwijzing naar 
Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad.

Or. en

Amendement 86
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat problemen werden 
opgelost door een combinatie van soft law 
(EAB-handboek), wederzijdse 
beoordelingen, bijstand van Eurojust, 
jurisprudentie van het HvJ-EU en 
aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 
2009/299/JBZ en Richtlijn 2013/48/EU);

4. merkt op dat er pogingen worden 
ondernomen om de problemen op te 
lossen door een combinatie van soft law 
(EAB-handboek), wederzijdse 
beoordelingen, bijstand van Eurojust, 
financiering van opleidingsprogramma’s 
en gereedschapskisten voor 
beroepsbeoefenaars in het kader van het 
programma Justitie, jurisprudentie van het 
HvJ-EU en aanvullende wetgeving 
(Kaderbesluit 2009/299/JBZ en de 
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aanneming van de richtlijnen betreffende 
de procedurele rechten van verdachten en 
beklaagden zoals vermeld in de routekaart 
van 2009, met name Richtlijn 
2013/48/EU);

Or. en

Amendement 87
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat problemen werden 
opgelost door een combinatie van soft law 
(EAB-handboek), wederzijdse 
beoordelingen, bijstand van Eurojust, 
jurisprudentie van het HvJ-EU en 
aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 
2009/299/JBZ en Richtlijn 2013/48/EU);

4. merkt op dat sommige problemen 
werden opgelost door een combinatie van 
soft law (EAB-handboek), wederzijdse 
beoordelingen, bijstand van Eurojust, 
jurisprudentie van het HvJ-EU en 
aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 
2009/299/JBZ en Richtlijn 2013/48/EU), 
maar dat andere zich blijven voordoen;

Or. es

Amendement 88
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat problemen werden 
opgelost door een combinatie van soft law 
(EAB-handboek), wederzijdse 
beoordelingen, bijstand van Eurojust, 
jurisprudentie van het HvJ-EU en 
aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 
2009/299/JBZ en Richtlijn 2013/48/EU);

4. merkt op dat sommige problemen 
gedeeltelijk zijn aangepakt door een 
combinatie van soft law (EAB-handboek), 
wederzijdse beoordelingen, bijstand van 
Eurojust, jurisprudentie van het HvJ-EU en 
aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 
2009/299/JBZ en Richtlijn 2013/48/EU);

Or. en
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Amendement 89
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat problemen werden 
opgelost door een combinatie van soft law 
(EAB-handboek), wederzijdse 
beoordelingen, bijstand van Eurojust, 
jurisprudentie van het HvJ-EU en 
aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 
2009/299/JBZ en Richtlijn 2013/48/EU);

4. merkt op dat sommige problemen 
werden aangepakt door een combinatie 
van soft law (EAB-handboek), wederzijdse 
beoordelingen, bijstand van Eurojust, 
jurisprudentie van het HvJ-EU en 
aanvullende wetgeving (Kaderbesluit 
2009/299/JBZ en Richtlijn 2013/48/EU);

Or. en

Amendement 90
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het EAB moet 
worden versterkt, aangezien alle lidstaten 
eraan deelnemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 91
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het EAB moet 
worden versterkt, aangezien alle lidstaten 
eraan deelnemen;

5. wijst erop dat het EAB moet 
worden versterkt en verbeterd door het 
doeltreffender en sneller te maken en de 
beslissingen van de nationale rechters 
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meer te eerbiedigen, aangezien de vier 
fundamentele vrijheden en het doel van 
een sterkere Unie vereisen dat de lidstaten 
volledig vertrouwen op het rechtsstelsel en 
penitentiair systeem van andere lidstaten, 
waarvoor dit mechanisme onmisbaar is;

Or. es

Amendement 92
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het EAB moet 
worden versterkt, aangezien alle lidstaten 
eraan deelnemen;

5. wijst erop dat het EAB moet 
worden versterkt, aangezien alle lidstaten 
eraan deelnemen; wijst erop dat de 
uitholling van de wederzijdse erkenning 
in strafzaken slechts kan leiden tot de 
uitholling op andere gebieden, waardoor 
het moeilijker zal worden om een 
doeltreffend gemeenschappelijk beleid te 
voeren, zoals het beleid inzake de interne 
markt;

Or. es

Amendement 93
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het EAB moet 
worden versterkt, aangezien alle lidstaten 
eraan deelnemen;

5. wijst erop dat er meer 
evenredigheid moet komen in het gebruik 
van het EAB, aangezien alle lidstaten eraan 
deelnemen;

Or. en
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Amendement 94
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de Verdragen 
(Protocollen 21 en 22) twee lidstaten een 
bijzondere status verlenen – Ierland heeft 
een opt-in-optie en Denemarken neemt niet 
deel aan het strafrecht binnen de EU; 
benadrukt dat het belangrijk is te zorgen 
voor consistentie op het gebied van JBZ;

6. merkt op dat de Verdragen 
(Protocollen 21 en 22) twee lidstaten een 
bijzondere status verlenen – Ierland heeft 
een opt-in-optie en Denemarken neemt niet 
deel aan het strafrecht binnen de EU, wat 
betekent dat zij gebruikmaken van het 
systeem van het EAB maar niet 
deelnemen aan alle richtlijnen 
betreffende de procedurele waarborgen; 
benadrukt dat het belangrijk is te zorgen 
voor consistentie in de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht;

Or. en

Amendement 95
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat de Verdragen 
(Protocollen 21 en 22) twee lidstaten een 
bijzondere status verlenen – Ierland heeft 
een opt-in-optie en Denemarken neemt niet 
deel aan het strafrecht binnen de EU; 
benadrukt dat het belangrijk is te zorgen 
voor consistentie op het gebied van JBZ;

6. merkt op dat de Verdragen 
(Protocollen 21 en 22) twee lidstaten een 
bijzondere status verlenen – Ierland heeft 
een opt-in-optie en Denemarken neemt niet 
deel aan het strafrecht binnen de EU;

Or. en

Amendement 96
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten; dringt aan op het gebruik van 
minder ingrijpende rechtsinstrumenten; 
wijst erop dat de uitvaardigende 
autoriteiten evenredigheidscontroles 
moeten uitvoeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 97
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten; dringt aan op het gebruik van 
minder ingrijpende rechtsinstrumenten; 
wijst erop dat de uitvaardigende 
autoriteiten evenredigheidscontroles 
moeten uitvoeren;

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten; dringt aan op het gebruik van 
minder ingrijpende rechtsinstrumenten 
waar mogelijk; 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 op detentie van de 
betrokkene in de uitvaardigende lidstaat 
na overlevering, (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;

Or. en
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Amendement 98
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten; dringt aan op het gebruik van 
minder ingrijpende rechtsinstrumenten; 
wijst erop dat de uitvaardigende 
autoriteiten evenredigheidscontroles 
moeten uitvoeren;

7. dringt erop aan dat het EAB niet 
mag worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten of voor doeleinden die niet 
noodzakelijkerwijs detentie vereisen, zoals 
de eerste ondervraging van verdachten of 
aan het proces voorafgaande 
ondervraging; dringt aan op het gebruik 
van minder ingrijpende rechtsinstrumenten 
zoals het Europees onderzoeksbevel; wijst 
erop dat de uitvaardigende autoriteiten 
evenredigheidscontroles moeten uitvoeren; 
is van mening dat de uitvoerende 
autoriteit in uitzonderlijke 
omstandigheden toestemming moet 
hebben om een evenredigheidscontrole uit 
te voeren om voor te stellen een minder 
ingrijpende maatregel te nemen;

Or. en

Amendement 99
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten; dringt aan op het gebruik van 
minder ingrijpende rechtsinstrumenten; 
wijst erop dat de uitvaardigende 
autoriteiten evenredigheidscontroles 
moeten uitvoeren;

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden gebruikt voor lichte strafbare 
feiten; herinnert eraan dat het gebruik 
van het EAB beperkt moet blijven tot 
ernstige strafbare feiten waar het strikt 
noodzakelijk en evenredig is; dringt aan 
op het gebruik van minder ingrijpende 
rechtsinstrumenten; wijst erop dat de 
uitvaardigende en uitvoerende autoriteiten 
evenredigheidscontroles moeten uitvoeren 
die voorzien in een recht om beroep in te 
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stellen tegen de uitvaardiging van het 
EAB voordat het bevel tot overlevering 
wordt uitgevaardigd, om te voorkomen dat 
grondrechten worden geschonden voordat 
een rechtsmiddel achteraf beschikbaar 
komt;

Or. en

Amendement 100
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten; dringt aan op het gebruik van 
minder ingrijpende rechtsinstrumenten; 
wijst erop dat de uitvaardigende 
autoriteiten evenredigheidscontroles 
moeten uitvoeren;

7. benadrukt dat het EAB niet mag 
worden misbruikt voor lichte strafbare 
feiten; dringt aan op het gebruik van 
minder ingrijpende rechtsinstrumenten 
voordat een EAB wordt uitgevaardigd; 
wijst erop dat de uitvaardigende 
autoriteiten evenredigheidscontroles 
moeten uitvoeren; verzoekt de lidstaten en 
hun justitiële autoriteiten om ontvangen 
EAB’s onverwijld te behandelen zodra 
een EAB is uitgevaardigd teneinde de 
voorlopige hechtenis tot een minimum te 
beperken;

Or. en

Amendement 101
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat volgens het HvJ-EU 
de weigering om een EAB uit te voeren 
een uitzondering vormt op de wederzijdse 
erkenning en strikt moet worden 

8. benadrukt dat volgens het HvJ-EU 
de weigering om een EAB uit te voeren 
een uitzondering vormt op de wederzijdse 
erkenning en strikt moet worden 
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geïnterpreteerd26; geïnterpreteerd26; benadrukt dat het 
HvJ-EU ook heeft erkend dat de 
uitvoerende justitiële autoriteit onder 
bepaalde voorwaarden het recht heeft de 
overleveringsprocedure te beëindigen 
indien overlevering tot gevolg kan hebben 
dat de gezochte persoon wordt 
onderworpen aan onmenselijke of 
vernederende behandeling in de zin van 
artikel 4 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie26 bis 
of indien er een reëel risico bestaat op 
schending van het grondrecht op een 
eerlijk proces zoals neergelegd in de 
tweede alinea van artikel 47 van het 
Handvest, gezien de systemische of 
algemene tekortkomingen betreffende de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht van de uitvaardigende 
lidstaten26 ter;

_________________ _________________
26 Zie bijvoorbeeld zaak C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

26 Zie bijvoorbeeld zaak C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
26 bis C-404/15 en C-659/15 PPU, Aranyosi 
en Căldăraru EU:C:2016:198, punt 104.
26 ter C-216/18 PPU, Minister for Justice 
and Equality.

Or. en

Amendement 102
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat volgens het HvJ-EU 
de weigering om een EAB uit te voeren 
een uitzondering vormt op de wederzijdse 
erkenning en strikt moet worden 
geïnterpreteerd26;

8. benadrukt dat volgens het HvJ-EU 
de weigering om een EAB uit te voeren 
mogelijk is wanneer een van de gronden 
voor niet-erkenning (artikelen 3, 4 en 
4 bis van het EAB-kaderbesluit) of een 
van de garanties (artikel 5 van het EAB-
kaderbesluit) van toepassing is; merkt op 
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dat in uitzonderlijke omstandigheden 
beperkingen kunnen worden gesteld aan 
de beginselen van wederzijdse erkenning 
en wederzijds vertrouwen op grond van 
artikel 1, lid 3 van het EAB-kaderbesluit; 
merkt op dat een reëel risico op schending 
van het grondrecht op een onafhankelijk 
gerecht en dus van de essentie van het 
grondrecht op een eerlijk proces (tweede 
alinea van artikel 47 van het Handvest) 
een grond kan zijn voor de uitvoerende 
justitiële autoriteit om geen gevolg te 
geven aan een EAB26;

_________________ _________________
26 Zie bijvoorbeeld zaak C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

26 Zie bijvoorbeeld zaak C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

Or. en

Amendement 103
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat een weigering 
op grond van de schending van 
grondrechten in de uitvaardigende 
lidstaat gebaseerd moet zijn op een 
duidelijk en aantoonbaar risico; wijst erop 
dat de slecht gefundeerde toepassing van 
deze weigeringsgrond leidt tot 
rechtsonzekerheid en verzwakking van het 
systeem voor controle en toetsing van de 
eerbiediging van de grondrechten in de 
lidstaten; maakt zich zorgen over slecht 
gefundeerde beslissingen tot weigering 
van uitvoering die hebben geleid tot 
situaties van straffeloosheid, zoals 
naderhand is bevestigd door de bevoegde 
rechterlijke autoriteit1 bis;

1 bis Zie bijvoorbeeld het arrest van het 
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EHRM van 9 juli 2019 in zaak 8351/17, 
Romeo Castaño tegen België, betreffende 
de weigering tot overlevering van 
Natividad Jauregui.

Or. es

Amendement 104
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie 
begrijpelijke gegevens te verstrekken, 
aangezien de bestaande gegevens 
verwarrend zijn en een verkeerd beeld 
kunnen geven van de (niet-)efficiëntie van 
EAB’s; verzoekt de lidstaten gegevens te 
verzamelen en door te geven aan de 
Commissie;

9. verzoekt de Commissie 
begrijpelijke gegevens te verstrekken, 
aangezien de bestaande gegevens 
verwarrend zijn en een verkeerd beeld 
kunnen geven van de (niet-)efficiëntie van 
EAB’s; verzoekt de Commissie om vast te 
stellen hoe de lidstaten kunnen worden 
verplicht gegevens te verzamelen en door 
te geven aan de Commissie; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid te 
onderzoeken om een gemeenschappelijke 
databank over Europese 
aanhoudingsbevelen op te zetten, opdat 
die gebruikt kan worden als een slim en 
doeltreffend hulpmiddel om de justitiële 
samenwerking te beoordelen, zwakke 
punten te signaleren en eventuele 
aanpassingen voor te bereiden; herinnert 
eraan dat justitiële samenwerking een 
bepalend element is voor het waarborgen 
van de Europese strategische autonomie 
en de stabiliteit op sociaal, economisch, 
ecologisch en digitaal gebied;

Or. es

Amendement 105
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie 
begrijpelijke gegevens te verstrekken, 
aangezien de bestaande gegevens 
verwarrend zijn en een verkeerd beeld 
kunnen geven van de (niet-)efficiëntie van 
EAB’s; verzoekt de lidstaten gegevens te 
verzamelen en door te geven aan de 
Commissie;

9. verzoekt de Commissie betere en 
duidelijkere gegevens te verstrekken, 
aangezien de bestaande gegevens 
verwarrend zijn en een verkeerd beeld 
kunnen geven van de werking van EAB’s; 
dringt er bij de lidstaten op aan gegevens 
te verzamelen en door te geven aan de 
Commissie; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om de lidstaten te verzoeken 
om uitgebreide gegevens met betrekking 
tot de werking van het EAB-mechanisme 
en om deze gegevens in het volgende 
uitvoeringsverslag op te nemen;

Or. en

Amendement 106
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie 
begrijpelijke gegevens te verstrekken, 
aangezien de bestaande gegevens 
verwarrend zijn en een verkeerd beeld 
kunnen geven van de (niet-)efficiëntie van 
EAB’s; verzoekt de lidstaten gegevens te 
verzamelen en door te geven aan de 
Commissie;

9. verzoekt de Commissie 
begrijpelijke gegevens te verstrekken, 
aangezien de bestaande gegevens 
verwarrend zijn en een verkeerd beeld 
kunnen geven van de (niet-)efficiëntie van 
EAB’s; verzoekt de lidstaten betrouwbare, 
actuele gegevens te verzamelen en door te 
geven aan de Commissie;

Or. es

Amendement 107
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie 
begrijpelijke gegevens te verstrekken, 
aangezien de bestaande gegevens 
verwarrend zijn en een verkeerd beeld 
kunnen geven van de (niet-)efficiëntie van 
EAB’s; verzoekt de lidstaten gegevens te 
verzamelen en door te geven aan de 
Commissie;

9. verzoekt de Commissie uitgebreide 
en vergelijkbare hoogwaardige gegevens 
te verstrekken om de (niet-)efficiëntie van 
EAB’s naar behoren te kunnen 
beoordelen; verzoekt de lidstaten 
systematisch gegevens te verzamelen en 
door te geven aan de Commissie;

Or. en

Amendement 108
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt en volgens het HvJ-EU 
restrictief moet worden geïnterpreteerd; 
merkt op dat wederzijdse erkenning 
idealiter automatisch moet werken27;

10. is van oordeel dat er nadere 
horizontale maatregelen moeten worden 
getroffen om het beginsel van loyale 
samenwerking (artikel 4, lid 3 VEU) 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; merkt op dat 
wederzijdse erkenning idealiter 
automatisch moet werken27 zonder dat de 
materiële gronden van de beschuldiging 
worden beoordeeld;

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

27 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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Amendement 109
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt en volgens het HvJ-EU 
restrictief moet worden geïnterpreteerd; 
merkt op dat wederzijdse erkenning 
idealiter automatisch moet werken27;

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt en volgens het HvJ-EU 
restrictief moet worden geïnterpreteerd; 
merkt op dat wederzijdse erkenning 
idealiter niet mag 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 waarin 
beperkingen kunnen worden gesteld aan 
de beginselen van wederzijdse erkenning 
en wederzijds vertrouwen tussen de 
lidstaten zoals erkend door het HvJ-EU;

_________________
27 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

Amendement 110
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt en volgens het HvJ-EU 
restrictief moet worden geïnterpreteerd; 
merkt op dat wederzijdse erkenning 

10. 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 punten 
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idealiter automatisch moet werken27; van zorg zijn over het gebrek aan een 
goede definitie van strafbare feiten 
waarop dubbele strafbaarheid niet langer 
van toepassing is; merkt op dat 
wederzijdse erkenning idealiter 
automatisch moet werken27;

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

27 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

Amendement 111
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt en volgens het HvJ-EU 
restrictief moet worden geïnterpreteerd; 
merkt op dat wederzijdse erkenning 
idealiter automatisch moet werken27;

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt; merkt op dat 
wederzijdse erkenning niet automatisch 
mag werken, maar vereist dat elk 
afzonderlijk geval door de uitvoerende 
autoriteit wordt beoordeeld; herinnert 
eraan dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole noodzakelijk is 
gezien het feit dat er geen volledig 
geharmoniseerd materiaal strafrecht en 
geen procedurele minimumnormen 
bestaan; 

_________________
27 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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Amendement 112
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt en volgens het HvJ-EU 
restrictief moet worden geïnterpreteerd; 
merkt op dat wederzijdse erkenning 
idealiter automatisch moet werken27;

10. wijst erop dat een dubbele 
strafbaarheidscontrole de wederzijdse 
erkenning beperkt en volgens het HvJ-EU 
restrictief moet worden geïnterpreteerd;

_________________
27 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

Amendement 113
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om vanuit 
formeel en materieel oogpunt de 
coherentie van de lijst met 32 categorieën 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is te evalueren; acht 
het noodzakelijk om alle betrokken 
partijen meer rechtszekerheid te bieden 
over de toepassing ervan en zo onnodige 
conflicten te voorkomen;

Or. es
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Amendement 114
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat maatregelen 
inzake wederzijdse erkenning in de 
lidstaten hebben geleid tot inconsistente 
praktijken met betrekking tot 
rechtswaarborgen voor en -bescherming 
tegen schendingen van de grondrechten; 
benadrukt hoe belangrijk het is te zorgen 
voor doeltreffend en onafhankelijk 
rechterlijk toezicht op maatregelen inzake 
wederzijdse erkenning;

Or. en

Amendement 115
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat het beginsel van 
wederzijdse erkenning gebaseerd moet 
zijn op wederzijds vertrouwen en dat dit 
alleen tot stand kan worden gebracht 
indien de grondrechten en de procedurele 
rechten van verdachten en beklaagden in 
strafprocedures in de hele Unie worden 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 116
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt dat, voor een effectieve 
toepassing daarvan, het beginsel van 
wederzijdse erkenning gebaseerd moet 
zijn op wederzijds vertrouwen en dat dit 
alleen tot stand kan worden gebracht 
indien de grondrechten van verdachten en 
beklaagden en de procedurele rechten in 
strafprocedures in de hele Unie worden 
gegarandeerd; herinnert aan het belang 
van de uitvoering van de richtlijnen 
betreffende de procedurele rechten 
teneinde het recht op een eerlijk proces te 
waarborgen; verzoekt de Commissie in dit 
verband met klem erop toe te zien dat deze 
volledig en correct worden toegepast en 
desnoods inbreukprocedures in te leiden;

Or. en

Amendement 117
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken wat voor positieve effecten 
het opstellen van een homogene lijst zou 
kunnen hebben, waarin concrete 
strafbare feiten, strafrechtelijke 
categorieën en rechtsgoederen niet door 
elkaar gebruikt worden, zoals nu het geval 
is; stelt verder voor een bijlage op te 
nemen met definities van iedere categorie 
op de lijst om de interpretatie daarvan te 
vergemakkelijken; stelt tot slot voor dat 
iedere lidstaat een lijst met 
delictsomschrijvingen uit hun eigen 
rechtsstelsel opstelt die mogelijk 
opgenomen kunnen worden in de lijst met 
32 categorieën;
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Or. es

Amendement 118
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 
van de opname van bijkomende strafbare 
feiten, zoals specifieke milieudelicten 
(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
haatmisdrijven, seksueel misbruik, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met 
behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde en de constitutionele 
integriteit van de lidstaten, genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden;

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden, 
onder toevoeging van criteria betreffende 
de ernst van het strafbare feit, de 
transnationale dimensie daarvan en de 
negatieve gevolgen voor de fundamentele 
waarden van de Unie; benadrukt het 
belang van het beoordelen van de opname 
van bijkomende strafbare feiten, zoals 
milieudelicten (bijv. milieudelicten vanaf 
schepen), haatmisdrijven, seksueel 
misbruik, strafbare feiten die zijn gepleegd 
met behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde en de constitutionele 
integriteit van de lidstaten, genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden; onderstreept dat een 
grotere mate van justitiële samenwerking 
met betrekking tot deze strafbare feiten de 
Unie zou helpen om doelstellingen te 
verwezenlijken die voor haar prioritair 
zijn, alsook om een klimaat te creëren 
waarin de democratie en de rechtsstaat in 
de Unie beter worden geëerbiedigd;

Or. es

Amendement 119
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 
van de opname van bijkomende strafbare 
feiten, zoals specifieke milieudelicten 
(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
haatmisdrijven, seksueel misbruik, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met 
behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde en de constitutionele 
integriteit van de lidstaten, genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden;

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 
van de opname van bijkomende strafbare 
feiten die al op EU-niveau 
geharmoniseerd zijn;

Or. en

Amendement 120
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 
van de opname van bijkomende strafbare 
feiten, zoals specifieke milieudelicten 
(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
haatmisdrijven, seksueel misbruik, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met 
behulp van digitale middelen zoals 

11. vraagt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren, maar benadrukt 
dat de grondrechten van individuele 
personen in het geding kunnen komen 
door het uitbreiden van de lijst van 
strafbare feiten waarvoor geen toetsing van 
de dubbele strafbaarheid vereist is, gezien 
de alsmaar toenemende tekortkomingen 
van de rechtsstaat van sommige lidstaten; 
benadrukt dat de grensoverschrijdende 
dimensie van een toegenomen aantal 
misdrijven, zoals specifieke milieudelicten 
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identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde en de constitutionele 
integriteit van de lidstaten, genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden;

(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
seksueel misbruik, 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;

Or. en

Amendement 121
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 
van de opname van bijkomende strafbare 
feiten, zoals specifieke milieudelicten 
(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
haatmisdrijven, seksueel misbruik, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met 
behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde en de constitutionele 
integriteit van de lidstaten, genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden;

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren teneinde beter te 
kunnen bepalen wanneer het EAB moet 
worden gebruikt en 
evenredigheidsbeoordelingen te 
faciliteren; verzoekt de Commissie tevens 
de lijst van strafbare feiten waarvoor geen 
toetsing van de dubbele strafbaarheid 
vereist is, te herzien; benadrukt het belang 
van het beoordelen van de opname van 
bijkomende strafbare feiten, zoals 
specifieke 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 en de 
constitutionele integriteit van de lidstaten, 
genocide, misdaden tegen de menselijkheid 
en oorlogsmisdaden;

Or. en
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Amendement 122
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of 
het mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 
van de opname van bijkomende strafbare 
feiten, zoals specifieke milieudelicten 
(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
haatmisdrijven, seksueel misbruik, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met 
behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde en de constitutionele 
integriteit van de lidstaten, genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden;

11. benadrukt dat met betrekking tot 
strafbare feiten die niet op de lijst staan 
van strafbare feiten waarvoor geen toetsing 
van de dubbele strafbaarheid vereist is, 
uitvoerende autoriteiten vrijblijvend de 
mogelijkheid hebben om het EAB niet uit 
te voeren indien het feit waarvoor het 
EAB is uitgevaardigd geen strafbaar feit 
is volgens de wetten van de uitvoerende 
lidstaat; benadrukt dan ook dat de opname 
van bijkomende strafbare feiten in die lijst 
geen prioriteit behoeft; benadrukt de 
belangrijke rol van een dergelijke 
beperkte optionele grond voor weigering 
als vangnet, in het bijzonder aangezien in 
het EAB-kaderbesluit, in tegenstelling tot 
traditionele uitleveringsverdragen, geen 
uitzondering voor politieke delicten wordt 
gemaakt;

Or. en

Amendement 123
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 

11. verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke strafbare feiten in de 
lidstaten te analyseren en na te gaan of het 
mogelijk is de lijst van strafbare feiten 
waarvoor geen toetsing van de dubbele 
strafbaarheid vereist is, uit te breiden; 
benadrukt het belang van het beoordelen 
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van de opname van bijkomende strafbare 
feiten, zoals specifieke milieudelicten 
(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
haatmisdrijven, seksueel misbruik, 
strafbare feiten die zijn gepleegd met 
behulp van digitale middelen zoals 
identiteitsdiefstal, misdrijven tegen de 
openbare orde en de constitutionele 
integriteit van de lidstaten, genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden;

van de opname van bijkomende strafbare 
feiten, zoals specifieke milieudelicten 
(bijv. milieudelicten vanaf schepen), 
seksueel misbruik, strafbare feiten die zijn 
gepleegd met behulp van digitale middelen 
zoals identiteitsdiefstal, misdrijven tegen 
de openbare en de constitutionele orde van 
de lidstaten, genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdaden;

Or. es

Amendement 124
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met de EAB-
coördinatiegroep die de Commissie 
onlangs heeft ingesteld; is van mening dat 
deze groep kan bijdragen tot het 
verbeteren van een snelle uitwisseling van 
actuele en betrouwbare informatie en 
goede praktijken en tot het versterken van 
de samenwerking, wat niet alleen kan 
resulteren in een uniformere toepassing 
van het EAB door de rechterlijke 
autoriteiten, maar ook in een betere 
uitwisseling van informatie tussen de 
advocaten van degenen voor wie een EAB 
is uitgevaardigd, zowel in de uitvoerende 
als de uitvaardigende lidstaat;

Or. en

Amendement 125
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt dat een dubbele 
evenredigheidscontrole (in zowel de 
uitvaardigende als de uitvoerende lidstaat) 
de bescherming van individuele personen 
zou waarborgen en de uitvoerende lidstaat 
in staat zou stellen om te controleren of de 
voordelen van een uitlevering opwegen 
tegen de lasten, of de gerechtigheid in het 
algemeen daarmee gediend zou zijn en dat 
een EAB ten behoeve van gerechtelijke 
vervolging alleen wordt uitgevaardigd 
wanneer de zaak procesklaar is en niet 
alleen voor onderzoeksdoeleinden, zeker 
niet wanneer er minder beperkende 
alternatieven zijn, zoals een Europees 
onderzoeksbevel dat ook voor het 
verzamelen van bewijs kan worden 
gebruikt zonder dat iemand uit een ander 
land hoeft te worden aangehouden en 
uitgeleverd;

Or. en

Amendement 126
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
drempel van drie jaar in artikel 2, lid 2, 
van het EAB te verlagen voor bepaalde 
strafbare feiten, zoals mensenhandel en 
seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie;

Schrappen

Or. en

Amendement 127
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Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
drempel van drie jaar in artikel 2, lid 2, van 
het EAB te verlagen voor bepaalde 
strafbare feiten, zoals mensenhandel en 
seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie;

12. brengt het doel van de drempel van 
drie jaar in artikel 2, lid 2, van het EAB in 
herinnering, te weten het waarborgen van 
de evenredigheid van het EAB;

Or. en

Amendement 128
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
drempel van drie jaar in artikel 2, lid 2, van 
het EAB te verlagen voor bepaalde 
strafbare feiten, zoals mensenhandel en 
seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie;

12. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om de 
drempel van drie jaar in artikel 2, lid 2, van 
het EAB te verlagen voor bepaalde 
strafbare feiten, zoals mensenhandel, 
seksuele uitbuiting van kinderen, 
kinderpornografie en terrorisme;

Or. es

Amendement 129
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om, met het 
oog op verdere integratie, de vaststelling 

Schrappen
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te beoordelen van een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering 
kan worden geweigerd (“negatieve lijst”) 
ter vervanging van de lijst van 32 
strafbare feiten;

Or. en

Amendement 130
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om, met het 
oog op verdere integratie, de vaststelling 
te beoordelen van een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering 
kan worden geweigerd (“negatieve lijst”) 
ter vervanging van de lijst van 32 
strafbare feiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 131
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om, met het 
oog op verdere integratie, de vaststelling 
te beoordelen van een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering 
kan worden geweigerd (“negatieve lijst”) 
ter vervanging van de lijst van 32 
strafbare feiten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 132
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om, met het 
oog op verdere integratie, de vaststelling te 
beoordelen van een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering kan 
worden geweigerd (“negatieve lijst”) ter 
vervanging van de lijst van 32 strafbare 
feiten;

13. verzoekt de Commissie om, met het 
oog op verdere integratie, de haalbaarheid 
te beoordelen van een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering kan 
worden geweigerd (“negatieve lijst”);

Or. fr

Amendement 133
Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om, met het 
oog op verdere integratie, de vaststelling te 
beoordelen van een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering kan 
worden geweigerd (“negatieve lijst”) ter 
vervanging van de lijst van 32 strafbare 
feiten;

13. verzoekt de Commissie om, met het 
oog op verdere integratie, de vaststelling te 
beoordelen van een uitputtende lijst van 
strafbare feiten waarvoor overlevering kan 
worden geweigerd (“negatieve lijst”) ter 
aanvulling op de lijst van 32 strafbare 
feiten;

Or. fr

Amendement 134
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de Schrappen
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begrippen bijkomende of verwante 
strafbare feiten te verduidelijken;

Or. en

Amendement 135
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de 
begrippen bijkomende of verwante 
strafbare feiten te verduidelijken;

14. verzoekt de Commissie het 
handboek te herzien en aan te vullen met 
een lijst van lidstaten die instemmen met 
overlevering vanwege strafbare feiten 
waarop een lagere straf staat dan de 
drempel in artikel 2, lid 1, wanneer deze 
verwant zijn aan een primair strafbaar 
feit dat wel boven die drempel zit; 
herinnert in dit verband aan het feit dat in 
het EAB niets geregeld is voor bijkomende 
of verwante strafbare feiten en dat de 
uitvaardigende lidstaat vanwege het 
specialiteitsbeginsel mogelijk niet tot 
vervolging van dergelijke strafbare feiten 
kan overgaan wanneer de uitvoerende 
lidstaat niet instemt met overlevering 
vanwege bijkomende strafbare feiten;

Or. en

Amendement 136
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de 
begrippen bijkomende of verwante 
strafbare feiten te verduidelijken;

14. verzoekt de Commissie de 
begrippen bijkomende of verwante 
strafbare feiten te verduidelijken door 
middel van de EU-instrumenten op het 
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gebied van de harmonisatie van het 
strafrecht;

Or. en

Amendement 137
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
nationale autoriteiten en EU-instanties 
die betrokken zijn bij EAB-procedures 
nauwkeuriger te omschrijven en ervoor te 
zorgen dat zij gespecialiseerd zijn en 
praktische ervaring hebben; is van mening 
dat de beoordelingsmarge voor de 
uitvoerende autoriteit waarin artikel 4 van 
het EAB voorziet verenigbaar is met 
wederzijdse erkenning, aangezien die een 
rechterlijke autoriteit in staat stelt een 
evenwichtige beslissing over het benemen 
van iemands vrijheid te nemen, 
bijvoorbeeld wanneer de desbetreffende 
persoon de straf moet uitzitten in het land 
waar hij/zij woont, en een waarborg tegen 
automatische erkenning vormt; bevestigt 
dat verbetering van de rechtsstaat, 
grondrechten, detentieomstandigheden en 
kennis van beroepsbeoefenaars van 
andere rechtsstelsels meer tot het 
versterken van het wederzijds vertrouwen 
en de wederzijdse erkenning bijdraagt dan 
het afschaffen van de 
beoordelingsbevoegdheid van de 
uitvoerende autoriteiten;

Or. en

Amendement 138
Franco Roberti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat bij een herziening van 
het EAB-kaderbesluit een procedure moet 
worden ingesteld waarbij een EAB zo 
nodig in de uitvaardigende lidstaat door 
een rechter, rechtbank, rechter-
commissaris of openbaar aanklager kan 
worden gevalideerd teneinde de 
uiteenlopende interpretaties van het 
begrip “rechterlijke autoriteit” te 
ondervangen; is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid indien rechtszekerheid 
bestaat over welke strafbare feiten 
duidelijk wel en duidelijk niet binnen de 
definitie van dubbele strafbaarheid vallen;

Or. en

Amendement 139
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 

15. bevestigt dat een ruime 
beoordelingsmarge voor de uitvoerende 
autoriteit nauwelijks verenigbaar is met 
wederzijdse erkenning; is van mening dat 
de beoordelingsbevoegdheid moet worden 
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zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

Or. en

Amendement 140
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
verschillende actoren die betrokken zijn 
bij EAB-procedures nauwkeuriger te 
omschrijven en ervoor te zorgen dat zij 
gespecialiseerd zijn en praktische ervaring 
hebben; bevestigt dat een ruime 
beoordelingsmarge voor de uitvoerende 
autoriteit nauwelijks verenigbaar wordt 
geacht met wederzijdse erkenning, maar is 
van mening dat deze noodzakelijk is om te 
waarborgen dat de grondrechten van 
individuele personen ten volle worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 141
Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het belangrijk is om 15. benadrukt dat het belangrijk is om 
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de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid strikt moet 
worden beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

Or. fr

Amendement 142
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit nauwelijks 
verenigbaar is met wederzijdse erkenning; 
is van mening dat de 
beoordelingsbevoegdheid moet worden 
beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

15. benadrukt dat het belangrijk is om 
de taken en bevoegdheden van de 
instanties die betrokken zijn bij EAB-
procedures nauwkeuriger te omschrijven 
en ervoor te zorgen dat zij gespecialiseerd 
zijn en praktische ervaring hebben; 
bevestigt dat een ruime beoordelingsmarge 
voor de uitvoerende autoriteit strijdig is 
met wederzijdse erkenning; is van mening 
dat de beoordelingsbevoegdheid moet 
worden beperkt in gevallen van dubbele 
strafbaarheid;

Or. es

Amendement 143
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie de 
omzetting van het EAB en andere 
instrumenten voor justitiële samenwerking 
te blijven beoordelen en indien nodig 
inbreukprocedures in te leiden;

16. verzoekt de Commissie de 
omzetting van het EAB en andere 
instrumenten voor justitiële samenwerking 
te blijven beoordelen;

Or. en

Amendement 144
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten het EAB en 
alternatieve rechtsinstrumenten inzake 
strafzaken tijdig en naar behoren ten 
uitvoer te leggen;

17. verzoekt de lidstaten het EAB en 
andere rechtsinstrumenten inzake 
strafzaken tijdig en naar behoren ten 
uitvoer te leggen; benadrukt dat 
instrumenten als het kaderbesluit inzake 
de overdracht van gevangenen, het 
kaderbesluit inzake proeftijd en 
alternatieve straffen, het Europees 
onderzoeksbevel, de toezichtmaatregelen 
en het Europees Verdrag betreffende de 
overdracht van strafvervolging het EAB 
zowel aanvullen als daarvoor nuttige en 
minder ingrijpende alternatieven zijn; 
benadrukt dat het EAB alleen mag 
worden gebruikt wanneer er geen andere 
opties meer zijn; dringt er bij de 
autoriteiten van de lidstaten op aan waar 
mogelijk dergelijke instrumenten te 
gebruiken in plaats van het EAB;

Or. en

Amendement 145
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten het EAB en 
alternatieve rechtsinstrumenten inzake 
strafzaken tijdig en naar behoren ten 
uitvoer te leggen;

17. verzoekt de lidstaten het EAB en 
alternatieve rechtsinstrumenten inzake 
strafzaken tijdig en naar behoren ten 
uitvoer te leggen; dringt er bij de lidstaten 
op aan alternatieve middelen te 
gebruiken, zoals het Europees 
onderzoeksbevel, de toezichtmaatregelen 
en instrumenten inzake procedurele 
rechten, die qua wederzijdse erkenning 
minder ingrijpend zijn; verzoekt de 
Commissie de juiste uitvoering daarvan 
zorgvuldig te monitoren; verzoekt de 
lidstaten geen gebruik te maken van het 
EAB wanneer een minder ingrijpende 
maatregel hetzelfde resultaat zou 
opleveren, bijvoorbeeld een terechtzitting 
via videoconferentie of dergelijke 
middelen;

Or. en

Amendement 146
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten het EAB en 
alternatieve rechtsinstrumenten inzake 
strafzaken tijdig en naar behoren ten 
uitvoer te leggen;

17. verzoekt de lidstaten het 
kaderbesluit en de relevante vonnissen 
van het Hof van Justitie inzake het EAB, 
alsook aanvullende rechtsinstrumenten 
inzake strafzaken tijdig en op een 
alomvattende manier ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 147
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten erop toe te 
zien dat rechterlijke autoriteiten in EAB-
procedures alleen hun toevlucht nemen 
tot detentie- en dwangmaatregelen 
wanneer dat strikt noodzakelijk en 
gerechtvaardigd is, en dit met name dus 
niet moeten doen wanneer de betrokken 
persoon toestemt in de overlevering;

Or. en

Amendement 148
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het zorgwekkende verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht 
op toegang tot een advocaat in EAB-
procedures; verzoekt de Commissie de 
naleving van de richtlijn door de lidstaten 
te blijven beoordelen en passende 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat alles in overeenstemming is met de 
bepalingen ervan;

18. wijst op het zorgwekkende verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht 
op toegang tot een advocaat in EAB-
procedures, waarin onder meer het 
volgende wordt geconstateerd: “In de 
wetgeving van vier lidstaten komt het 
recht van gezochte personen om in de 
uitvaardigende lidstaat een advocaat aan 
te wijzen helemaal niet aan de orde. 
Ongeveer vijf lidstaten bieden geen 
duidelijke garantie dat gezochte personen 
zonder onnodig uitstel informatie over dit 
recht ontvangen [...]. Bovendien wordt in 
de wetgeving van tien lidstaten het 
vereiste dat de bevoegde autoriteit de 
gezochte personen zonder onnodig uitstel 
de informatie versterkt om hen te helpen 
in die lidstaat een advocaat te vinden, niet 
omgezet.” (blz. 18); verzoekt de 
Commissie met klem de naleving van de 
richtlijn door de lidstaten te blijven 
beoordelen en passende maatregelen, 
desnoods inbreukprocedures, te nemen om 
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ervoor te zorgen dat alles in 
overeenstemming is met de bepalingen 
ervan; verzoekt de Commissie met klem 
nauwlettender toe te zien op de volledige 
uitvoering van alle richtlijnen betreffende 
procedurele waarborgen, zodat gezochte 
personen in grensoverschrijdende 
procedures over een doeltreffende 
verdediging kunnen beschikken, die pro 
Deo moet zijn wanneer zij zelf 
onvoldoende middelen hebben; verzoekt 
de Commissie voorts om wetgeving inzake 
minimumregels voor de bescherming van 
de procedurele rechten van kwetsbare 
verdachten en beklaagden in het licht van 
de gebrekkige uitvoering van de 
aanbeveling van de Commissie van 
27 november 2013 betreffende 
procedurele waarborgen voor kwetsbare 
personen die verdachte of beklaagde zijn 
in een strafprocedure, in het bijzonder 
met betrekking tot kwetsbare 
volwassenen;

Or. en

Amendement 149
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst op het zorgwekkende verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht 
op toegang tot een advocaat in EAB-
procedures; verzoekt de Commissie de 
naleving van de richtlijn door de lidstaten 
te blijven beoordelen en passende 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat alles in overeenstemming is met de 
bepalingen ervan;

18. wijst op het zorgwekkende verslag 
van de Commissie over de uitvoering van 
Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht 
op toegang tot een advocaat in EAB-
procedures; verzoekt de Commissie de 
naleving van de richtlijn door de lidstaten 
te blijven beoordelen en passende 
maatregelen te nemen, desnoods door 
inbreukprocedures in te leiden, om ervoor 
te zorgen dat alles in overeenstemming is 
met de bepalingen ervan;

Or. en
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Amendement 150
Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten flexibiliteit 
aan de dag te leggen bij de EAB-
taalregelingen;

19. verzoekt de lidstaten de EAB-
taalregelingen te eerbiedigen en toe te zien 
op de correcte toepassing van Richtlijn 
2010/64/EU betreffende het recht op 
vertolking en vertaling in strafprocedures;

Or. fr

Amendement 151
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten flexibiliteit 
aan de dag te leggen bij de EAB-
taalregelingen;

19. betreurt het feit dat Kaderbesluit 
2002/584/JBA geen deadlines voor het 
toezenden van vertaalde EAB’s bevat; 
verzoekt de lidstaten met betrekking tot de 
EAB-taalregelingen goede praktijken te 
hanteren;

Or. en

Amendement 152
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten flexibiliteit 
aan de dag te leggen bij de EAB-

19. verzoekt de lidstaten de 
noodzakelijke mechanismen vast te stellen 
om vertragingen of belemmeringen in 
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taalregelingen; verband met de officiële EAB-
taalregelingen te voorkomen;

Or. es

Amendement 153
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten flexibiliteit 
aan de dag te leggen bij de EAB-
taalregelingen;

19. verzoekt de lidstaten flexibiliteit 
aan de dag te leggen bij de EAB-
taalregelingen en het recht op vertolking 
en vertaling in strafprocedures te 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 154
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een uniforme toepassing en 
doeltreffende monitoring van de termijnen;

20. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een uniforme toepassing en 
doeltreffende monitoring van de termijnen, 
onder invoering van het beginsel van 
stilzwijgende toestemming, zodat wanneer 
er een redelijke termijn verstreken is 
zonder dat de lidstaat die een EAB 
ontvangt een beslissing heeft genomen, de 
beslissing wordt erkend ten gunste van de 
slachtoffers en hun recht op 
schadeloosstelling, waardoor 
ongerechtvaardigde vertragingen en 
vertragende uitzonderingen worden 
voorkomen;

Or. es
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Amendement 155
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een uniforme toepassing en 
doeltreffende monitoring van de termijnen;

20. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een uniforme toepassing en 
doeltreffende monitoring van de termijnen 
en daarbij de grondrechten van 
individuele personen te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 156
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het EJN om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; merkt 
op dat de begrotingsplannen van de 
Commissie ten aanzien van Eurojust 
zouden hebben geleid tot een stagnatie van 
de financiering ondanks een toegenomen 
werklast;

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het EJN om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; 
betreurt dat de begrotingsplannen van de 
Commissie ten aanzien van Eurojust 
zouden hebben geleid tot een stagnatie van 
de financiering ondanks een toegenomen 
werklast; wijst erop dat het essentieel is 
dat de begroting van Eurojust is 
afgestemd op zijn taken en prioriteiten 
teneinde zijn mandaat te kunnen 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 157
Franco Roberti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het EJN om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; merkt 
op dat de begrotingsplannen van de 
Commissie ten aanzien van Eurojust 
zouden hebben geleid tot een stagnatie van 
de financiering ondanks een toegenomen 
werklast;

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het EJN om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; merkt 
op dat de begrotingsplannen van de 
Commissie ten aanzien van Eurojust 
zouden hebben geleid tot een stagnatie van 
de financiering ondanks een toegenomen 
werklast; herhaalt zijn verzoek om een 
specifiek juridisch EAB-netwerk;

Or. en

Amendement 158
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het EJN om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; merkt 
op dat de begrotingsplannen van de 
Commissie ten aanzien van Eurojust 
zouden hebben geleid tot een stagnatie 
van de financiering ondanks een 
toegenomen werklast;

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het EJN om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; merkt 
op dat de huidige begrotingstoewijzingen 
van de Commissie ten aanzien van 
Eurojust niet toereikend zijn gezien de 
uitdagingen waarvoor dit agentschap zich 
gesteld ziet met betrekking tot het alsmaar 
groeiende aantal zaken;

Or. en

Amendement 159
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het EJN om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; merkt 
op dat de begrotingsplannen van de 
Commissie ten aanzien van Eurojust 
zouden hebben geleid tot een stagnatie van 
de financiering ondanks een toegenomen 
werklast;

21. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor voldoende financiële middelen voor 
Eurojust en het Europees justitieel netwerk 
voor strafzaken (EJN) om het EAB te 
vergemakkelijken en te coördineren; merkt 
op dat de begrotingsplannen van de 
Commissie ten aanzien van Eurojust 
zouden hebben geleid tot een stagnatie van 
de financiering ondanks een toegenomen 
werklast;

Or. en

Amendement 160
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te voorzien in passende 
financiering voor de opleiding van EAB-
deskundigen, met inbegrip van politie, 
openbaar aanklagers, de rechterlijke macht 
en advocaten van de verdediging; wijst op 
de waarde van de ENJO-programma’s, 
zoals EAB-simulaties en taalcursussen;

22. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te voorzien in passende 
financiering voor rechtsbijstand voor 
degenen die bij de EAB-procedures 
betrokken zijn, waaronder voor 
rechtskundige bijstand in zowel de 
uitvaardigende als de uitvoerende lidstaat 
voordat om overlevering wordt gevraagd, 
in financiering voor tolken en vertalers 
met passende kwalificaties, een gerichte 
EAB-opleiding voor beroepsbeoefenaars, 
met inbegrip van politie, openbaar 
aanklagers, de rechterlijke macht en 
advocaten van de verdediging, vooral op 
gebieden als de grondrechtelijke aspecten 
van het EAB, de 
evenredigheidsbeoordeling en alternatieve 
detentiemaatregelen, rechtskundige 
bijstand bij EAB-zaken, de 
aanvraagprocedure voor een prejudiciële 
uitspraak bij het Europees Hof van 
Justitie en het verkrijgen van 
verzekeringen bij de autoriteiten van 
andere lidstaten; wijst op de waarde van 



PE658.878v01-00 86/124 AM\1215136NL.docx

NL

de programma’s van het Europees 
netwerk voor justitiële opleiding (ENJO), 
zoals EAB-simulaties en taalcursussen;

Or. en

Amendement 161
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te voorzien in passende 
financiering voor de opleiding van EAB-
deskundigen, met inbegrip van politie, 
openbaar aanklagers, de rechterlijke macht 
en advocaten van de verdediging; wijst op 
de waarde van de ENJO-programma’s, 
zoals EAB-simulaties en taalcursussen;

22. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te voorzien in passende 
financiering voor de opleiding van EAB-
deskundigen, met inbegrip van politie, 
openbaar aanklagers, de rechterlijke macht 
en advocaten van de verdediging; 
onderstreept de waarde van de ENJO-
programma’s, zoals EAB-simulaties en 
taalcursussen;

Or. en

Amendement 162
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
opleidingsplatform op te zetten voor 
deskundigen en beroepsbeoefenaars op het 
gebied van instrumenten voor wederzijdse 
erkenning, met inbegrip van het EAB; 
bevestigt dat dit platform hun kennis moet 
verschaffen over de nauwe relatie tussen 
instrumenten, met inbegrip van een 
gemeenschappelijke ruimte voor de 
uitwisseling van ervaringen;

23. verzoekt de Commissie een 
opleidingsplatform op te zetten voor 
deskundigen en beroepsbeoefenaars op het 
gebied van instrumenten voor wederzijdse 
erkenning, met inbegrip van het EAB; 
bevestigt dat dit platform hun kennis moet 
verschaffen over de nauwe relatie tussen 
instrumenten, met inbegrip van een 
gemeenschappelijke ruimte voor de 
uitwisseling van ervaringen; benadrukt dat 
advocaten conform het beginsel van 
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wapengelijkheid toegang moeten hebben 
tot gerichte, toegankelijke en betaalbare 
opleidingen; verzoekt de Commissie het 
aanbieden van dergelijke opleidingen te 
bevorderen en te faciliteren;

Or. en

Amendement 163
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
opleidingsplatform op te zetten voor 
deskundigen en beroepsbeoefenaars op 
het gebied van instrumenten voor 
wederzijdse erkenning, met inbegrip van 
het EAB; bevestigt dat dit platform hun 
kennis moet verschaffen over de nauwe 
relatie tussen instrumenten, met inbegrip 
van een gemeenschappelijke ruimte voor 
de uitwisseling van ervaringen;

23. verzoekt de Commissie het 
Europees netwerk voor justitiële opleiding 
(ENJO) en bestaande nationale 
opleidingsplatformen voor de rechterlijke 
macht op het gebied van instrumenten voor 
wederzijdse erkenning, met inbegrip van 
het EAB, te steunen en te zijner tijd verder 
uit te bouwen; bevestigt dat dit platform 
hun kennis moet verschaffen over de 
nauwe relatie tussen instrumenten, met 
inbegrip van een gemeenschappelijke 
ruimte voor de uitwisseling van ervaringen;

Or. en

Amendement 164
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie een 
opleidingsplatform op te zetten voor 
deskundigen en beroepsbeoefenaars op het 
gebied van instrumenten voor wederzijdse 
erkenning, met inbegrip van het EAB; 
bevestigt dat dit platform hun kennis moet 

23. verzoekt de Commissie om samen 
met de lidstaten een opleidingsplatform op 
te zetten voor deskundigen en 
beroepsbeoefenaars op het gebied van 
instrumenten voor wederzijdse erkenning, 
met inbegrip van het EAB; bevestigt dat dit 
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verschaffen over de nauwe relatie tussen 
instrumenten, met inbegrip van een 
gemeenschappelijke ruimte voor de 
uitwisseling van ervaringen;

platform hun kennis moet verschaffen over 
de nauwe relatie tussen instrumenten, met 
inbegrip van een gemeenschappelijke 
ruimte voor de uitwisseling van ervaringen;

Or. es

Amendement 165
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie te 
faciliteren dat een netwerk wordt opgezet 
van advocaten van de verdediging die aan 
Europese strafzaken en uitleveringszaken 
werken en in de nodige financiering te 
voorzien;

Or. en

Amendement 166
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat de samenwerking 
tussen autoriteiten, onder meer bij de 
naleving van de grondrechten, kan worden 
verbeterd door gebruik te maken van 
technologie en digitalisering; dringt aan op 
de ontwikkeling van een gecentraliseerde 
databank over de toepassing van het EAB 
op nationaal niveau (net als bij andere 
gebieden van het EU-recht)28;

24. merkt op dat de samenwerking 
tussen autoriteiten, onder meer bij de 
naleving van de grondrechten, kan worden 
verbeterd door gebruik te maken van 
technologie en digitalisering;

_________________
28 Zie de Europese uitvoeringsanalyse van 
de EPRS van juni 2020 over het EAB.
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Or. en

Amendement 167
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat de samenwerking 
tussen autoriteiten, onder meer bij de 
naleving van de grondrechten, kan worden 
verbeterd door gebruik te maken van 
technologie en digitalisering; dringt aan op 
de ontwikkeling van een gecentraliseerde 
databank over de toepassing van het EAB 
op nationaal niveau (net als bij andere 
gebieden van het EU-recht)28;

24. merkt op dat de samenwerking 
tussen autoriteiten, onder meer bij de 
naleving van de grondrechten, kan worden 
verbeterd door gebruik te maken van 
beveiligde technologie en digitalisering; is 
ingenomen met de Criminal Detention 
Database (strafdetentiedatabank) van het 
FRA; dringt aan op de ontwikkeling van 
een gecentraliseerde databank over de 
toepassing van het EAB op nationaal 
niveau (net als bij andere gebieden van het 
EU-recht)28;

_________________ _________________
28 Zie de Europese uitvoeringsanalyse van 
de EPRS van juni 2020 over het EAB.

28 Zie de Europese uitvoeringsanalyse van 
de EPRS van juni 2020 over het EAB.

Or. en

Amendement 168
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat een aparte 
openbare databank met EAB-advocaten 
zou bijdragen tot het waarborgen van het 
recht op rechtskundige bijstand; merkt op 
dat dubbele vertegenwoordiging een 
eerlijker en rechtvaardiger verloop van 
EAB-procedures zou verbeteren; 
benadrukt dat advocaten toegang moeten 
hebben tot de dossiers in zowel de 
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uitvaardigende als de uitvoerende lidstaat, 
met inbegrip van de stukken waarop het 
besluit om het EAB en nationale 
aanhoudingsbevel uit te vaardigen is 
gebaseerd, zodat zij in staat zijn 
doeltreffende juridische bijstand te 
verlenen aan degene voor wie het EAB is 
uitgevaardigd;

Or. en

Amendement 169
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt om een regelmatige 
herziening van niet-uitgevoerde EAB’s en 
om te overwegen of deze, samen met de 
bijbehorende SIS II- en Interpol-
signaleringen, moeten worden 
ingetrokken; verzoekt tevens om EAB’s en 
bijbehorende SIS II- en Interpol-
signaleringen in te trekken wanneer het 
EAB op een verplichte weigeringsgrond is 
geweigerd, zoals op grond van ne bis in 
idem;

Or. en

Amendement 170
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de adviezen van de nationale 
parlementen overeenkomstig Protocol 
nr. 2, aangezien hun deelname een 

25. benadrukt dat, indien de 
Commissie besluit wetgevingshandelingen 
ter versterking van de procedurele 
waarborgen voor te stellen, het essentieel 
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democratische controle op het strafrecht in 
de EU mogelijk maakt;

is brede raadplegingen te houden en 
rekening te houden met de adviezen van de 
nationale parlementen overeenkomstig 
Protocol nr. 2, aangezien hun deelname een 
democratische controle op de toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel in het strafrecht in 
de EU mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 171
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de adviezen van de nationale 
parlementen overeenkomstig Protocol 
nr. 2, aangezien hun deelname een 
democratische controle op het strafrecht 
in de EU mogelijk maakt;

25. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de adviezen van de nationale 
parlementen overeenkomstig Protocol 
nr. 2;

Or. es

Amendement 172
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt dat actieve SIS-
signaleringen moeten worden ingetrokken 
zodra een uitvoerende lidstaat heeft 
geweigerd een gezochte persoon over te 
leveren;

Or. en
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Amendement 173
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat de lidstaten 
waarborgen dat iedereen, onder wie ook 
een gezochte persoon of slachtoffer, van 
wie de rechten en vrijheden worden 
geschonden door een besluit, maatregel of 
weglating, waaronder fouten, bij de 
toepassing van een EAB, recht heeft op 
een doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en de 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie; is van mening dat 
indien een dergelijke voorziening wordt 
uitgevoerd in de uitvoerende lidstaat en 
een schorsende werking heeft, de 
uiteindelijke beslissing over een dergelijke 
voorziening moet worden genomen 
binnen de via het toepasselijke instrument 
voor wederzijdse erkenning vastgestelde 
termijn of, wanneer er geen expliciete 
termijn wordt genoemd, tijdig genoeg om 
te waarborgen dat het doel van het 
wederzijdse erkenningsproces niet in 
gevaar komt.

Or. en

Amendement 174
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 

Schrappen
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concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen 
dat de betrokkene na de overlevering het 
risico loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik 
van artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op 
automatische niet-erkenning;

Or. es

Amendement 175
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 
concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
de betrokkene na de overlevering het risico 
loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik van 
artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op 
automatische niet-erkenning;

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens de jurisprudentie van het 
HvJ-EU in elk concreet geval moet 
beoordelen of er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat de betrokkene na de 
overlevering het risico loopt dat zijn 
grondrechten worden geschonden; merkt 
echter op dat het HvJ-EU binnenkort 
duidelijkheid verschaft over de gevolgen 
van structurele en fundamentele gebreken 
met betrekking tot de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke instanties van de 
uitvaardigende lidstaat, zelfs als er geen 
specifieke zorgen bestaan ten aanzien van 
de persoonlijke situatie van de gezochte 
persoon (zaak C-354/20 PPU en C-412/20 
PPU); benadrukt dat in overweging 10 van 
het EAB is vastgelegd dat de toepassing 
van het EAB in een lidstaat slechts kan 
worden opgeschort in geval van een 
ernstige en voortdurende schending zoals 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, door de 
Raad is geconstateerd; benadrukt echter 
dat het gebruik van artikel 7, lid 1, VEU 
door de Commissie of het EP gevolgen 
kan hebben voor de wederzijdse 
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erkenning;

Or. en

Amendement 176
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 
concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
de betrokkene na de overlevering het risico 
loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik van 
artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op 
automatische niet-erkenning;

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 
concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
de betrokkene na de overlevering het risico 
loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik van 
artikel 7, lid 1, VEU aangeeft dat er een 
duidelijk risico van een ernstige 
schending van de waarden van de Unie 
bestaat, zoals het ontbreken van garanties 
voor de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht; is van mening dat het 
EAB onder dergelijke omstandigheden 
niet moet worden gebruikt aangezien de 
werking van het EAB dan in twijfel zou 
worden getrokken; is van mening dat in 
dergelijke gevallen de toepassing van 
bevriezingsmechanismen moet worden 
overwogen; is ingenomen met het feit dat 
de arrondissementsrechtbank in 
Amsterdam een tweede zaak bij het 
Europees Hof van Justitie heeft ingediend 
over de uitvoering van een Europees 
aanhoudingsbevel uit Polen; merkt op dat 
er geen EAB’s uit Polen in Nederland 
worden uitgevoerd totdat het HvJ-EU 
uitspraak heeft gedaan;

Or. en
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Amendement 177
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 
concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
de betrokkene na de overlevering het risico 
loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik van 
artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op 
automatische niet-erkenning;

27. merkt op dat, hoewel de toepassing 
van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU 
van invloed is op de wederzijdse 
erkenning, de uitvoerende autoriteit 
volgens het HvJ-EU in elk concreet geval 
moet beoordelen of er gegronde redenen 
zijn om aan te nemen dat de betrokkene na 
de overlevering het risico loopt dat zijn 
grondrechten worden geschonden; wijst 
erop dat het gebruik van artikel 7, leden 1 
en 2, VEU niet neerkomt op automatische 
niet-erkenning, zodat er een systeem met 
voorlopige maatregelen zou moeten 
worden ingevoerd, op grond waarvan de 
toepassing van het instrument zelfs kan 
worden opgeschort, om de garanties, het 
onderling vertrouwen en de wederzijdse 
erkenning tussen lidstaten te versterken;

Or. es

Amendement 178
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 
concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
de betrokkene na de overlevering het risico 
loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik van 
artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op 

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 
concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
de betrokkene na de overlevering het risico 
loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik van 
artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op 
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automatische niet-erkenning; automatische niet-erkenning; merkt op dat 
het laatstgenoemde de samenwerking in 
strafzaken ernstig zou benadelen en de 
werking van het hele systeem zou 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 179
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat, hoewel artikel 7, 
lid 1, VEU van invloed kan zijn op de 
wederzijdse erkenning, de uitvoerende 
autoriteit volgens het HvJ-EU in elk 
concreet geval moet beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen 
dat de betrokkene na de overlevering het 
risico loopt dat zijn grondrechten worden 
geschonden; benadrukt dat het gebruik 
van artikel 7, lid 1, VEU niet neerkomt op 
automatische niet-erkenning;

27. benadrukt de relatie tussen 
detentieomstandigheden en EAB-
maatregelen en herinnert de lidstaten 
eraan dat zij krachtens artikel 3 van het 
EVRM en de relevante jurisprudentie niet 
alleen aan negatieve verplichtingen 
moeten voldoen, zoals het verbod op het 
onderwerpen van gedetineerden aan 
onmenselijke en vernederende 
behandelingen, maar ook aan positieve 
verplichtingen, zoals waarborgen dat de 
detentieomstandigheden aan de normen 
voor menselijke waardigheid voldoen, en 
dat er een streng en doeltreffend 
onderzoek wordt verricht indien dergelijke 
rechten worden geschonden;

Or. en

Amendement 180
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat het HvJ-EU heeft 
erkend dat, hoewel dit niet expliciet in het 
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EAB-kaderbesluit is vastgelegd, de EAB 
in bepaalde omstandigheden moet worden 
geweigerd wanneer het risico bestaat dat 
de grondrechten van de gezochte persoon 
in het uitvoerende land zouden worden 
geschonden door onmenselijke 
detentieomstandigheden (C-404/15 en C-
659/15 PPU met betrekking tot artikel 4 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie) of niet-
onafhankelijke rechterlijke instanties (C-
216/18 PPU met betrekking tot artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie); benadrukt dat de 
overlevering aan een andere lidstaat ook 
kan leiden tot andere soorten schendingen 
in verband met het recht op een eerlijk 
proces of tot schendingen van het wezen 
van andere grondrechten, zoals het recht 
op gezondheidszorg (artikel 35 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie) of het recht op onderwijs 
ingeval kinderen bij een EAB-procedure 
betrokken zijn (artikel 14 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie); verzoekt de uitvoerende 
autoriteit van de lidstaat dan ook om de 
mogelijke schendingen van alle 
grondrechten in aanmerking te nemen en 
te verifiëren of er voldoende gegronde 
redenen zijn om te menen dat de 
overlevering “in strijd is met de 
verplichtingen van de uitvoerende staat 
overeenkomstig artikel 6 VEU en het 
Handvest”, zoals in recentere 
instrumenten voor justitiële 
samenwerking in strafzaken is voorzien;

Or. en

Amendement 181
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. benadrukt de relatie tussen 
detentieomstandigheden en EAB-
maatregelen en herinnert de lidstaten 
eraan dat zij krachtens artikel 3 van het 
EVRM en de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) niet alleen aan negatieve 
verplichtingen moeten voldoen, zoals het 
verbod op het onderwerpen van 
gedetineerden aan onmenselijke en 
vernederende behandelingen, maar ook 
aan positieve verplichtingen, zoals 
waarborgen dat de 
detentieomstandigheden aan de normen 
voor menselijke waardigheid voldoen, en 
dat er een streng en doeltreffend 
onderzoek wordt verricht indien dergelijke 
rechten worden geschonden; verzoekt de 
lidstaten met name de rechten van 
kwetsbare personen in acht te nemen en 
over het algemeen nauwkeurig onderzoek 
te doen naar alternatieven voor detentie;

Or. en

Amendement 182
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. verzoekt de Commissie om 
ter waarborging van de doelmatigheid van 
het kader voor wederzijdse erkenning de 
op Unieniveau beschikbare juridische en 
financiële middelen te onderzoeken, 
teneinde de detentienormen te verbeteren, 
waaronder wetgevingsvoorstellen met 
betrekking tot de omstandigheden van 
voorlopige hechtenis;

Or. en
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Amendement 183
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. verzoekt de lidstaten om 
overeenkomstig het Handvest, de 
jurisprudentie van het HvJ-EU en het 
EHRM te waarborgen dat iedereen van 
wie de rechten en vrijheden worden 
geschonden door een besluit, maatregel of 
weglating bij de toepassing van een EAB, 
recht heeft op een doeltreffende 
voorziening in rechte;

Or. en

Amendement 184
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herhaalt het belang van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, in de vorm 
van een interinstitutioneel akkoord dat 
bestaat uit een jaarlijkse onafhankelijke 
en empirisch onderbouwde evaluatie om 
na te gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 
VEU naleven, plus landenspecifieke 
aanbevelingen;

Schrappen

Or. es

Amendement 185
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herhaalt het belang van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, in de vorm van 
een interinstitutioneel akkoord dat bestaat 
uit een jaarlijkse onafhankelijke en 
empirisch onderbouwde evaluatie om na te 
gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 VEU 
naleven, plus landenspecifieke 
aanbevelingen;

28. herhaalt het belang van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, in de vorm van 
een interinstitutioneel akkoord dat bestaat 
uit een jaarlijkse onafhankelijke en 
empirisch onderbouwde evaluatie om na te 
gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 VEU 
naleven, plus landspecifieke 
aanbevelingen, teneinde het wederzijds 
vertrouwen tussen de lidstaten te 
versterken; onderstreept het belang om de 
weigering van uitvoering wegens het 
risico op schending van grondrechten te 
koppelen aan de jaarlijkse resultaten van 
dit mechanisme;

Or. es

Amendement 186
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herhaalt het belang van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, in de vorm van 
een interinstitutioneel akkoord dat bestaat 
uit een jaarlijkse onafhankelijke en 
empirisch onderbouwde evaluatie om na te 
gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 VEU 
naleven, plus landenspecifieke 
aanbevelingen;

28. herhaalt het belang van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, in de vorm van 
een interinstitutioneel akkoord dat bestaat 
uit een jaarlijkse onafhankelijke en 
empirisch onderbouwde evaluatie om na te 
gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 VEU 
naleven, plus landspecifieke 
aanbevelingen; wijst op de instelling van 
een EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten als essentieel 
instrument om bij te dragen aan de 
versterking van het wederzijds vertrouwen 
tussen de lidstaten bij de toepassing van 
het EAB-kaderbesluit;
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Or. en

Amendement 187
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herhaalt het belang van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, in de vorm 
van een interinstitutioneel akkoord dat 
bestaat uit een jaarlijkse onafhankelijke 
en empirisch onderbouwde evaluatie om 
na te gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 
VEU naleven, plus landenspecifieke 
aanbevelingen;

28. herhaalt het belang van democratie, 
de rechtsstaat en grondrechten;

Or. en

Amendement 188
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herhaalt het belang van een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, in de vorm van 
een interinstitutioneel akkoord dat bestaat 
uit een jaarlijkse onafhankelijke en 
empirisch onderbouwde evaluatie om na te 
gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 VEU 
naleven, plus landenspecifieke 
aanbevelingen;

28. herhaalt zijn verzoek om een 
wetgevingsvoorstel inzake een EU-
mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten, gestoeld op 
een interinstitutioneel akkoord dat bestaat 
uit een jaarlijkse onafhankelijke en 
empirisch onderbouwde evaluatie om na te 
gaan of alle EU-lidstaten artikel 2 VEU 
naleven, plus landspecifieke aanbevelingen 
en begrotingsconditionaliteit zodra dit is 
opgezet;

Or. en
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Amendement 189
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie te voorzien 
in aanvullende instrumenten inzake 
procedurele rechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met dezelfde of strengere 
normen dan die van de Raad van Europa, 
met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat 
de Commissie moet streven naar de 
hoogste normen;

Schrappen

Or. en

Amendement 190
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie te voorzien 
in aanvullende instrumenten inzake 
procedurele rechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met dezelfde of strengere 
normen dan die van de Raad van Europa, 
met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste 
normen;

29. verzoekt de Commissie de 
haalbaarheid van aanvullende 
instrumenten inzake procedurele rechten te 
onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied 
van ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met name op grond van de 
normen van de Raad van Europa, met 
inbegrip van termijnen voor voorlopige 
hechtenis; 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;

Or. fr
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Amendement 191
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie te voorzien 
in aanvullende instrumenten inzake 
procedurele rechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met dezelfde of strengere 
normen dan die van de Raad van Europa, 
met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste 
normen;

29. verzoekt de Commissie te voorzien 
in aanvullende instrumenten inzake 
procedurele rechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met dezelfde of strengere 
normen dan die van de Raad van Europa, 
met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste 
normen en het subsidiariteitsbeginsel en 
het evenredigheidsbeginsel volledig moet 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 192
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie te voorzien 
in aanvullende instrumenten inzake 
procedurele rechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met dezelfde of strengere 
normen dan die van de Raad van Europa, 
met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste 
normen;

29. verzoekt de Commissie voorstellen 
aan de lidstaten te doen voor aanvullende 
instrumenten inzake procedurele rechten, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste 
normen;

Or. es
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Amendement 193
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie te voorzien 
in aanvullende instrumenten inzake 
procedurele rechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van ontvankelijkheid en 
detentieomstandigheden bij voorlopige 
hechtenis, met dezelfde of strengere 
normen dan die van de Raad van Europa, 
met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste 
normen;

29. verzoekt de Commissie te voorzien 
in aanvullende instrumenten inzake 
procedurele rechten, bijvoorbeeld op het 
gebied van voorlopige hechtenis, met 
strengere normen dan die van de Raad van 
Europa, met inbegrip van termijnen voor 
voorlopige hechtenis; is van mening dat de 
Commissie moet streven naar de hoogste 
normen;

Or. en

Amendement 194
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. herhaalt zijn verzoek1 bis aan de 
lidstaten om gebrekkige 
detentieomstandigheden te verbeteren; 
verzoekt de Europese Commissie alle 
financieringsmogelijkheden voor de 
modernisering van detentiefaciliteiten uit 
de EU-structuurfondsen aan te 
wenden; herinnert in dit verband aan de 
conclusies van de Raad uit 2018 over het 
“Bevorderen van wederzijdse erkenning 
door vergroten van het wederzijds 
vertrouwen”1 ter waarin de Raad de 
Commissie ook verzocht om een optimale 
benutting van EU-fondsen te bevorderen 
teneinde de lidstaten te steunen bij het 
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aanpakken van het probleem van 
gebrekkige detentieomstandigheden;
_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 5 oktober 2017 over penitentiaire 
systemen en de omstandigheden in de 
gevangenis, P8_TA(2017)0385.
1 ter Conclusies van de Raad over de 
wederzijdse erkenning in strafzaken – 
“Bevorderen van wederzijdse erkenning 
door vergroten van het wederzijds 
vertrouwen”, PB C 449 van 13 december 
2018.

Or. en

Amendement 195
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. maakt zich zorgen om de 
detentieomstandigheden in bepaalde 
lidstaten en herinnert eraan dat het 
benemen van iemands vrijheid niet 
gelijkstaat aan het benemen van iemands 
waardigheid; is in dit verband ingenomen 
met de nieuwe Criminal Detention 
Database (strafdetentiedatabank) van het 
FRA en ziet dit als een eerste positieve 
stap richting een betere 
gemeenschappelijke beoordeling van de 
detentieomstandigheden in de EU1 bis;
_________________
1 bis 
https://fra.europa.eu/en/databases/crimin
al-detention/criminal-detention/home

Or. en
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Amendement 196
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. is van mening dat het ontbreken 
van EU-minimumnormen voor 
detentieomstandigheden en voorlopige 
hechtenis, van de beperking van de inzet 
van voorlopige hechtenis als laatste 
hulpmiddel en van het overwegen van 
alternatieven, in combinatie met het 
ontbreken van een passende beoordeling 
van de vraag of de zaak gereed is voor 
berechting, kan leiden tot 
ongerechtvaardigde en buitenmatig lange 
perioden die verdachten en beklaagden in 
voorlopige hechtenis doorbrengen; 
herinnert eraan dat deze situatie nog is 
verergerd door de COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 197
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Saskia Bricmont, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 quater. is van mening dat 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 
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van te maken en een EU-
monitoringmechanisme voor 
detentieomstandigheden in te stellen;

Or. en

Amendement 198
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie het 
ne bis in idem-beginsel te beoordelen en 
mogelijke wetgevingsmaatregelen voor te 
stellen;

30. vraagt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel voor de herziening van 
het EAB in te dienen en daarin onder 
andere te voorzien in: 
 – een evenredigheidscontrole bij het 
uitvaardigen van een EAB, gebaseerd op 
alle relevante factoren en 
omstandigheden, zoals de ernst van het 
strafbare feit, of de zaak klaar is voor 
berechting, de gevolgen voor de rechten 
van de gezochte persoon, de financiële 
implicaties en de beschikbaarheid van een 
minder ingrijpende alternatieve 
maatregel;
– een gestandaardiseerde 
raadplegingsprocedure aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten in de 
uitvaardigende lidstaat en in de 
uitvoerende lidstaat informatie over de 
uitvoering van het EAB kunnen 
uitwisselen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de evenredigheid en in hoeverre de 
zaak klaar is voor berechting; 
 – een verplichte weigeringsgrond 
wanneer er gegronde redenen zijn om aan 
te nemen dat de uitvoering van het EAB 
onverenigbaar is met de verplichtingen 
van de uitvoerende lidstaat 
overeenkomstig artikel 6 VEU en het 
Handvest van de grondrechten; 
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Or. en

Amendement 199
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie het 
ne bis in idem-beginsel te beoordelen en 
mogelijke wetgevingsmaatregelen voor te 
stellen;

30. verzoekt de Commissie het 
ne bis in idem-beginsel en conflicten in de 
rechtspraak te beoordelen teneinde 
overeenkomstig artikel 82, lid 1, VWEU 
mogelijke wetgevingsmaatregelen voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 200
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie het 
ne bis in idem-beginsel te beoordelen en 
mogelijke wetgevingsmaatregelen voor te 
stellen;

30. verzoekt de Commissie de naleving 
van het ne bis in idem-beginsel te 
beoordelen en mogelijke 
wetgevingsmaatregelen voor te stellen;

Or. en

Amendement 201
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de Commissie het 
ne bis in idem-beginsel te beoordelen en 

30. verzoekt de Commissie het 
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mogelijke wetgevingsmaatregelen voor te 
stellen;

ne bis in idem-beginsel te beoordelen;

Or. en

Amendement 202
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat tekortkomingen in 
het EAB kunnen leiden tot ontzegging 
van toegang tot de rechter en tot 
gebrekkige bescherming van slachtoffers; 
benadrukt dat straffeloosheid als gevolg 
van tekortkomingen in de justitiële 
samenwerking zeer negatieve gevolgen 
heeft voor de rechtsstaat, de rechtsstelsels 
en de samenleving;

32. wijst erop dat tekortkomingen in de 
justitiële samenwerking kunnen indruisen 
tegen de belangen van slachtoffers;

Or. en

Amendement 203
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat tekortkomingen in 
het EAB kunnen leiden tot ontzegging van 
toegang tot de rechter en tot gebrekkige 
bescherming van slachtoffers; benadrukt 
dat straffeloosheid als gevolg van 
tekortkomingen in de justitiële 
samenwerking zeer negatieve gevolgen 
heeft voor de rechtsstaat, de rechtsstelsels 
en de samenleving;

32. wijst erop dat tekortkomingen in 
het EAB kunnen leiden tot ontzegging van 
toegang tot de rechter en tot gebrekkige 
bescherming van slachtoffers; benadrukt 
dat straffeloosheid als gevolg van 
tekortkomingen in de justitiële 
samenwerking zeer negatieve gevolgen 
heeft voor de rechtsstaat, de rechtsstelsels 
en het vertrouwen van de samenleving en 
slachtoffers in staatsinstellingen;
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Or. es

Amendement 204
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat tekortkomingen in 
het EAB kunnen leiden tot ontzegging van 
toegang tot de rechter en tot gebrekkige 
bescherming van slachtoffers; benadrukt 
dat straffeloosheid als gevolg van 
tekortkomingen in de justitiële 
samenwerking zeer negatieve gevolgen 
heeft voor de rechtsstaat, de rechtsstelsels 
en de samenleving;

32. wijst erop dat tekortkomingen in 
het EAB kunnen leiden tot ontzegging van 
toegang tot de rechter en tot gebrekkige 
bescherming van slachtoffers; benadrukt 
dat straffeloosheid als gevolg van 
tekortkomingen in de justitiële 
samenwerking schadelijke gevolgen kan 
hebben voor de rechtsstaat, de 
rechtsstelsels en de samenleving;

Or. en

Amendement 205
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt dat volgens het FRA de 
informatie over de procedurele rechten 
van beklaagden in strafzaken niet alleen 
in omvang verschilt, maar ook in de 
manier waarop deze wordt overgebracht; 
verzoekt de lidstaten in waarborgen te 
voorzien om er zeker van te zijn dat 
individuele personen doeltreffend worden 
voorgelicht over hun procedurele rechten 
zodra ze ervan worden verdacht een 
strafbaar feit te hebben gepleegd;

Or. en
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Amendement 206
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. merkt op dat beklaagden 
overeenkomstig de normen in het EHRM 
en de eisen in Richtlijn 2013/48/EU 
betreffende het recht op toegang tot een 
advocaat onverwijld toegang moeten 
krijgen tot een advocaat; 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; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem 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 verzekerd is;

Or. en

Amendement 207
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 quater. is van mening dat de 
vastgestelde uitdagingen door de onjuiste 
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of onvolledige uitvoering van de 
richtlijnen inzake procedurele rechten 
niet alleen het wederzijds vertrouwen 
schaden, maar ook op sociaal en 
economisch vlak kostbaar zijn voor de 
betrokken personen, hun gezinnen en de 
hele maatschappij;

Or. en

Amendement 208
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst erop dat het EAB doeltreffend 
is; is echter van mening dat coherentie het 
grootste probleem is;

33. wijst erop dat het EAB doeltreffend 
is; is echter van mening dat naleving van 
de EU-waarden en -grondrechten het 
grootste probleem is; benadrukt echter dat 
ook de coherentie en de efficiëntie 
problematisch zijn;

Or. en

Amendement 209
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst erop dat het EAB doeltreffend 
is; is echter van mening dat coherentie het 
grootste probleem is;

33. wijst erop dat het EAB doeltreffend 
is; is echter van mening dat 
doeltreffendheid niet het enige of 
belangrijkste criterium is voor het toetsen 
van een instrument dat bedoeld is om 
mensen hun persoonlijke vrijheid te 
benemen;

Or. en
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Amendement 210
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst erop dat het EAB doeltreffend 
is; is echter van mening dat coherentie het 
grootste probleem is;

33. wijst erop dat er voor wat betreft de 
doeltreffendheid van het EAB ruimte voor 
verbetering bestaat; is echter van mening 
dat coherentie het grootste probleem is;

Or. es

Amendement 211
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een coherent beleid inzake 
wederzijdse erkenning om uiteenlopende 
antwoorden op dezelfde kwesties te 
vermijden;

Schrappen

Or. en

Amendement 212
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een coherent beleid inzake 
wederzijdse erkenning om uiteenlopende 
antwoorden op dezelfde kwesties te 

34. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een coherent beleid inzake 
wederzijdse erkenning dat moet 
waarborgen dat de lidstaten het EU-recht 
en de grondrechten in het Handvest 
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vermijden; naleven; verzoekt de Commissie tevens te 
inventariseren waarom er uiteenlopende 
antwoorden op dezelfde kwesties zijn; 
herinnert eraan dat het EAB niet op 
zichzelf beoordeeld kan worden;

Or. en

Amendement 213
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een coherent beleid inzake 
wederzijdse erkenning om uiteenlopende 
antwoorden op dezelfde kwesties te 
vermijden;

34. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een coherent beleid inzake 
wederzijdse erkenning dat de 
jurisprudentie van het HvJ-EU, de 
huidige stand van de harmonisatie van 
het strafrecht en de bijbehorende 
procedures en de bestaande risico’s van 
schendingen van de grondrechten in 
diverse lidstaten in aanmerking neemt;

Or. en

Amendement 214
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een coherent beleid inzake 
wederzijdse erkenning om uiteenlopende 
antwoorden op dezelfde kwesties te 
vermijden;

34. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een coherent beleid inzake 
wederzijdse erkenning om uiteenlopende 
antwoorden op dezelfde kwesties te 
vermijden en nieuwe mechanismen op te 
zetten die een uniforme toepassing 
waarborgen van de weigering op grond 
van de mogelijke schending van 
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grondrechten;

Or. es

Amendement 215
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie meer 
specifiek een grond tot verplichte 
weigering wegens schending van 
grondrechten vast te stellen op basis van 
de resultaten van het EU-mechanisme 
voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten, ter vervanging van de 
beoordeling van ieder afzonderlijk geval 
door de uitvoerende lidstaat, met het oog 
op vergroting van de rechtszekerheid; 
verzoekt haar tevens een systeem van 
voorlopige maatregelen in het 
kaderbesluit op te nemen ter versterking 
van de garanties en daarmee van het 
onderling vertrouwen en de wederzijdse 
erkenning tussen lidstaten, voor het geval 
de procedure van artikel 7, leden 1 en 2, 
VEU is geactiveerd en het vertrouwen in 
de betrokken lidstaat drastisch is 
afgenomen;

Or. es

Amendement 216
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir 
Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie een “cross- 35. verzoekt de Commissie een “cross-
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case” studie naar instrumenten uit te 
voeren om afwijkingen te voorkomen, net 
als bij de regels voor de overdracht van 
gevangenen en EAB’s;

case” studie naar instrumenten uit te 
voeren om afwijkingen te voorkomen, net 
als bij de regels voor de overdracht van 
gevangenen en EAB’s; verzoekt de 
Commissie meer specifiek te onderzoeken 
hoe het instrument in de praktijk door de 
verschillende lidstaten wordt toegepast en 
daarbij de goede praktijken in kaart te 
brengen die maken dat bepaalde lidstaten 
in veel gevallen overgaan tot uitvoering, 
alsook de specifieke problemen in de 
landen waar een groot percentage van de 
verzoeken tot uitvoering van Europese 
aanhoudingsbevelen wordt geweigerd;

Or. es

Amendement 217
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie een “cross-
case” studie naar instrumenten uit te 
voeren om afwijkingen te voorkomen, net 
als bij de regels voor de overdracht van 
gevangenen en EAB’s;

35. verzoekt de Commissie een “cross-
case” studie naar instrumenten uit te 
voeren om de coördinatie en een juist 
samenspel te verzekeren, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de regels voor de overdracht 
van gevangenen en EAB’s, teneinde te 
voorkomen dat nationale autoriteiten 
EAB’s uitvaardigen terwijl andere 
instrumenten een meer evenredige en 
minder ingrijpende oplossing bieden;

Or. en

Amendement 218
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie een “cross-
case” studie naar instrumenten uit te 
voeren om afwijkingen te voorkomen, net 
als bij de regels voor de overdracht van 
gevangenen en EAB’s;

35. verzoekt de Commissie een “cross-
case” studie naar instrumenten uit te 
voeren om te zien hoe ze beter kunnen 
worden ingezet, met welke uitdagingen de 
juiste uitvoering gepaard gaat en welke 
stappen nodig zijn om EU-
minimumnormen te verwezenlijken, in het 
bijzonder wat waarborgen voor 
strafprocedures en 
detentieomstandigheden betreft;

Or. en

Amendement 219
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie een “cross-
case” studie naar instrumenten uit te 
voeren om afwijkingen te voorkomen, net 
als bij de regels voor de overdracht van 
gevangenen en EAB’s;

35. verzoekt de Commissie een “cross-
case” studie naar instrumenten voor 
wederzijdse erkenning uit te voeren;

Or. en

Amendement 220
Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de Commissie regelmatig 
een beoordeling van niet-uitgevoerde 
Europese aanhoudingsbevelen uit te 
voeren en te overwegen of deze, samen 
met de bijbehorende SIS-, Interpol- en 
Europol-signaleringen, moeten worden 
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ingetrokken; is van mening dat er een 
automatische koppeling moet worden 
gemaakt tussen de intrekking van een 
Europees aanhoudingsbevel (EAB) en de 
opheffing van dergelijke signaleringen;

Or. en

Amendement 221
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat de 
coherentieproblemen moeten worden 
aangepakt door middel van praktische 
maatregelen (opleiding van 
beroepsbeoefenaars), soft law (handboeken 
en aanbevelingen), zeer gerichte wetgeving 
(definitie van rechterlijke autoriteit, 
ne bis in idem, grondrechten, enz.) en 
aanvullende wetgeving (voorlopige 
hechtenis);

36. wijst erop dat de gesignaleerde 
problemen bij de uitvoering van het EAB-
kaderbesluit kunnen worden aangepakt 
door middel van een combinatie van 
praktische maatregelen (opleiding van 
beroepsbeoefenaars), soft law (handboeken 
en aanbevelingen), zeer gerichte wetgeving 
(definitie van rechterlijke autoriteit, 
ne bis in idem, grondrechten, enz.) en 
aanvullende wetgeving (voorlopige 
hechtenis); is van mening dat de 
Commissie eerst naar een volledige en 
juiste uitvoering van het EAB in alle 
lidstaten toe moet werken voordat zij met 
nieuwe wetgevingsvoorstellen tot wijziging 
van het kaderbesluit komt; benadrukt dat 
de invoering in het nationaal recht van 
een expliciete grond voor het niet-
uitvoeren van een EAB vanwege een 
schending van grondrechten niet als een 
onjuiste omzetting van het EAB-
kaderbesluit mag worden beschouwd en 
dat de Commissie voor dit specifieke 
aspect dan ook geen inbreukprocedures 
moet inleiden;

Or. en

Amendement 222
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Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat de 
coherentieproblemen moeten worden 
aangepakt door middel van praktische 
maatregelen (opleiding van 
beroepsbeoefenaars), soft law (handboeken 
en aanbevelingen), zeer gerichte wetgeving 
(definitie van rechterlijke autoriteit, 
ne bis in idem, grondrechten, enz.) en 
aanvullende wetgeving (voorlopige 
hechtenis);

36. wijst erop dat de 
coherentieproblemen moeten worden 
aangepakt door middel van praktische 
maatregelen (opleiding van 
beroepsbeoefenaars) en soft law 
(handboeken en aanbevelingen);

Or. en

Amendement 223
Fabienne Keller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst erop dat de 
coherentieproblemen moeten worden 
aangepakt door middel van praktische 
maatregelen (opleiding van 
beroepsbeoefenaars), soft law (handboeken 
en aanbevelingen), zeer gerichte wetgeving 
(definitie van rechterlijke autoriteit, 
ne bis in idem, grondrechten, enz.) en 
aanvullende wetgeving (voorlopige 
hechtenis);

36. wijst erop dat de 
coherentieproblemen in de eerste plaats 
moeten worden aangepakt door middel van 
praktische maatregelen (opleiding van 
beroepsbeoefenaars) en soft law 
(handboeken en aanbevelingen), en in de 
tweede plaats, indien nodig, rekening 
houdend met de negende wederzijdse 
evaluatieronde, door een zeer gerichte 
herziening van de wetgeving (definitie van 
rechterlijke autoriteit, ne bis in idem, 
grondrechten, enz.);

Or. fr

Amendement 224
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor strafzaken te 
bevorderen om rechtszekerheid en 
coherentie te waarborgen;

Schrappen

Or. es

Amendement 225
Nathalie Colin-Oesterlé

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor strafzaken te 
bevorderen om rechtszekerheid en 
coherentie te waarborgen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 226
Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor strafzaken te 
bevorderen om rechtszekerheid en 
coherentie te waarborgen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 227
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor strafzaken te 
bevorderen om rechtszekerheid en 
coherentie te waarborgen;

37. Schrappen

Or. en

Amendement 228
Clare Daly, Mick Wallace, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor strafzaken te 
bevorderen om rechtszekerheid en 
coherentie te waarborgen;

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor samenwerking in 
strafzaken te bevorderen om 
rechtszekerheid en coherentie van de 
diverse bestaande EU-instrumenten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 229
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor strafzaken te 
bevorderen om rechtszekerheid en 
coherentie te waarborgen;

37. beveelt op middellange termijn aan 
een EU-wetboek voor strafzaken te 
bevorderen om rechtszekerheid, coherentie 
en de grondrechten van individuele 
personen te waarborgen;
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Or. en

Amendement 230
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. brengt 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 belang is 
als garantie dat de grondrechten van 
individuele personen en de rechtsstaat 
worden bewaakt; benadrukt dat het 
naleven van procedurele rechten een 
voorwaarde moet zijn voor het uitvoeren 
van alle EAB’s; herinnert eraan dat 
sterkere waarborgen noodzakelijk zijn om 
misbruik van de EAB’s te voorkomen;

Or. en

Amendement 231
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. 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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Amendement 232
Gwendoline Delbos-Corfield

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen met het VK voort te 
zetten om de beste oplossing te vinden die 
doeltreffende samenwerking in strafzaken 
garandeert;

38. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen met het VK voort te 
zetten om de beste oplossing te vinden die 
doeltreffende samenwerking in strafzaken 
garandeert en de bescherming van de 
grondrechten van individuele personen 
waarborgt; wijst erop dat dit bijzonder 
moeilijk wordt wanneer het VK zich uit 
het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens terugtrekt of de Human Rights 
Act herroept;

Or. en

Amendement 233
Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen met het VK voort te 
zetten om de beste oplossing te vinden die 
doeltreffende samenwerking in strafzaken 
garandeert;

38. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen met het VK voort te 
zetten om de beste oplossing te vinden die 
doeltreffende samenwerking in strafzaken 
garandeert zonder de EU-normen inzake 
de procedurele en grondrechten van 
verdachten en beklaagden te verlagen of 
te ondermijnen;

Or. en

Amendement 234
Loránt Vincze
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. wijst erop dat voor het geval de EU 
en het VK tegen het einde van de 
overgangsperiode binnen de 
overkoepelende 
partnerschapsovereenkomst geen nieuwe 
uitleveringsovereenkomst hebben 
gesloten, beide partijen moeten 
terugvallen op het Europees Verdrag 
betreffende uitlevering van de Raad van 
Europa uit 1957, dat veel tragere politieke 
en diplomatieke in plaats van technische 
procedures omvat;

Or. en

Amendement 235
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 ter. merkt op dat het VK vóór de 
invoering van het EAB jaarlijks nog geen 
60 mensen uitleverde aan een ander land, 
terwijl het VK in de periode van 
2009/2010 t/m 2017/2018 in totaal 
9853 EU-burgers aan het gerecht in hun 
thuisland uitleverde en 1271 Britse 
burgers terughaalde1 bis;
_________________
1 bis https://www.theguardian.com/uk-
news/2020/feb/27/uk-to-withdraw-from-
european-arrest-warrant

Or. en


