
PR\1210320DA.docx PE655.688v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2019/2207(INI)

4.9.2020

UDKAST TIL BETÆNKNING
om gennemførelsen af den europæiske arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Javier Zarzalejos



PE655.688v01-00 2/15 PR\1210320DA.docx

DA

PR_INI_ImplReport

INDHOLD

Side

BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER ..........................3

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ...............................................8



PR\1210320DA.docx 3/15 PE655.688v01-00

DA

BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

Procedure og kilder

Rammeafgørelsen fra 2002 om den europæiske arrestordre er det første instrument om 
gensidig anerkendelse inden for EU-strafferetten og dermed det instrument, hvor der er størst 
erfaring med gensidig anerkendelse. Den er baseret på artikel 31, litra a) og b), og artikel 34, 
stk. 2, litra b), i den tidligere TEU og blev foreslået af Kommissionen under den tidligere 
tredje søjle. Den skulle være gennemført inden den 31. december 2003. Medlemsstaterne har 
således 16 års erfaring med det nævnte instrument. Alle medlemsstaterne deltager i 
instrumentet. Denne betænkning er en lejlighed til at vurdere, hvordan den mekanisme, der 
blev indført ved rammeafgørelse 2002/584/RIA, er blevet anvendt i de berørte medlemsstater.
 
Som anført ovenfor er dette instrument baseret på princippet om gensidig anerkendelse, 
hvilket betyder, at europæiske arrestordrer udstedt i én medlemsstat skal anerkendes og 
fuldbyrdes direkte i en anden medlemsstat, undtagen i visse særlige tilfælde. 

Der vil i betænkningen blive set nærmere på:

 de hindringer, man er stødt på i forbindelse med gennemførelsen på 
medlemsstatsniveau

 sammenhængen med supplerende instrumenter

 udfordringer i forbindelse med de forskellige foranstaltninger, som medlemsstaterne 
kan anvende ved fuldbyrdelsen af europæiske arrestordrer

 instrumentets konsekvenser for beskyttelsen af grundlæggende rettigheder

 anbefalinger om, hvordan man overvinder de forskellige udfordringer i forbindelse 
med gennemførelsen.

Ordføreren har indsamlet oplysninger og har bl.a. baseret sig på følgende kilder:

 en omfattende drøftelse med interesserede parter på LIBE-udvalgets møde den 20. 
februar 2020

 en efterfølgende konsekvensanalyse foretaget af Parlamentets forskningstjeneste 
EPRS og offentliggjort i juni 2020

 udveksling af oplysninger med de relevante interesserede parter såsom Europa-
Kommissionen, Eurojust, FRA, akademikere (herunder EP's betænkning om den 
europæiske arrestordre fra 2016) og aktører i retsvæsenet, der bruger instrumentet 

- Kommissionens gennemførelsesrapport af 2. juli 2020.

Generel oversigt over gennemførelsen af den europæiske arrestordre
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Der findes en betydelig mængde data fra perioden siden ikrafttrædelsen af rammeafgørelse 
2002/584/EU om den europæiske arrestordre i 2004, men der er somme tider problemer med 
sammenhængen i de indsamlede data og med at forstå dem korrekt, f.eks. den statistiske 
afvigelse mellem udstedte europæiske arrestordrer og fuldbyrdede europæiske arrestordrer, 
idet man, hvis man alene læser tallene, kan få det forkerte indtryk, at overholdelsesgraden er 
lav. Dette er ikke tilfældet, som det er blevet forklaret af Kommissionen. Derudover er der en 
lang række domme fra nationale domstole og EU-Domstolen, som afklarer nogle spørgsmål 
yderligere og viser, at der er behov for mulige forbedringer eller konsolideringer. Desuden har 
aktører i retsvæsenet og EU-organer såsom Eurojust samlet en betydelig mængde ekspertise, 
idet Eurojust f.eks. endda har offentliggjort en vejledning om EU-Domstolens retspraksis 
vedrørende den europæiske arrestordre. Spørgsmålet er også blevet grundigt analyseret af 
forskellige NGO'er, f.eks. Fair Trials International, og i CCBE's rapport fra 2016 mv.

Det kan på grundlag af de pågældende data fastslås, at den europæiske arrestordre generelt 
fungerer tilfredsstillende. Der har dog i forbindelse med anvendelsen vist sig at være behov 
for yderligere præciseringer på visse områder. De vedrører:

- definitionen af ne bis in idem; EU-Domstolen har tidligere klart defineret spørgsmålet 
om obligatorisk afslag på anerkendelse baseret på ne bis in idem i artikel 3, stk. 2, i 
rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre, hvorved spørgsmålet om "samme 
handlinger" og "fuldbyrdelse af sanktion" skulle afklares

- spørgsmålet om flere europæiske arrestordrer fra forskellige medlemsstater og deres 
rækkefølge

- spørgsmålet om proportionalitet – udstedelse af europæiske arrestordrer for mindre 
lovovertrædelser i nogle medlemsstater; spørgsmålet er blevet behandlet gennem 
håndbogen om den europæiske arrestordre

- spørgsmålet om yderligere grunde til at afslå anerkendelse, som ikke udtrykkeligt er 
nævnt i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre og vedrører grundlæggende 
rettigheder, såsom forholdene i fængslerne eller retsvæsenets uafhængighed; EU-
Domstolen har præciseret, at artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention 
(artikel 4 i chartret) fuldt ud finder anvendelse for så vidt angår fængselsforhold og 
visse grundlæggende garantier for en retfærdig rettergang, såsom domstolenes 
uafhængighed og upartiskhed, hvorved Domstolen har anvendt en lettere 
vurderingsstandard (ikke Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols åbenlys 
manglende adgang til domstolsprøvelse)

- spørgsmål om definitionen af judiciel myndighed, hvor Domstolen har præciseret, at 
de udstedende myndigheder kun kan være uafhængige anklagere og dommere; i den 
forbindelse har Eurojust udarbejdet en vejledning med henblik på fortolkningen af de 
forskellige nationale anklagemyndighedssystemer

- spørgsmålet om dobbelt strafbarhed for så vidt angår vurdering af lovovertrædelser, 
der ikke er på listen med 32 lovovertrædelser, for hvilke dobbelt strafbarhed er blevet 
udelukket

- spørgsmålet om sammenhæng med andre instrumenter vedrørende mistænktes 
rettigheder, f.eks. direktivet om tolke- og oversætterbistand i straffesager, direktivet 
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om ret til information under straffesager og direktivet om adgang til advokatbistand, 
og andre instrumenter om gensidig anerkendelse, f.eks. Rådets rammeafgørelse 
2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig 
anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller 
frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske 
Union, eller direktiv 2014/41/EU om den europæiske efterforskningskendelse

- spørgsmålet om fælles forståelse af visse begreber i relation til den europæiske 
arrestordre, f.eks. en fælles forståelse af europæiske arrestordrer under en straffesag 
(og begrebet "klar til retssag"), spørgsmålet om accessoriske lovovertrædelser, frister 
og krav om forkyndelse osv.

Ordførerens hovedkonklusion og anbefaling

På grundlag af ovenstående vil ordføreren gerne påpege følgende:

a. Generelt

Ordningen med den europæiske arrestordre er, vurderet ud fra de tilgængelige statistikker, en 
succes, og de begrænsede problemer, der findes, sætter ikke spørgsmålstegn herved. Et af de 
vigtigste punkter med hensyn til merværdi er anvendeligheden i alle EU's medlemsstater; 
eventuelle korrektioner og forbedringer bør tage hensyn til og bygge videre på dette.

b. Tidligere juridiske spørgsmål og EU-Domstolens rolle og andre soft law-værktøjer

Et betydeligt antal åbne juridiske spørgsmål har kunnet behandles gennem et samarbejde 
mellem de nationale domstole og EU-Domstolen gennem præjudicielle spørgsmål; der er på 
dette grundlag givet svar på definitionen af "udstedende judiciel myndighed" (domstole og 
uafhængige anklagere); forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling 
hvad angår fængselsforhold og vigtigheden af de nationale retssystemers uafhængighed er 
blevet fremhævet; princippet om ne bis in idem er blevet præciseret; og sammenhængen med 
andre instrumenter er blevet præciseret (om anerkendelse af fængselsdomme) osv. Desuden har 
nogle spørgsmål tidligere kunnet afklares ved hjælp af soft law-foranstaltninger, f.eks. 
håndbøger om den europæiske arrestordre, informationsmeddelelser fra Eurojust og uddannelse 
af dommere og eksperter.

c. Dobbelt strafbarhed og videreudvikling af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Dobbelt strafbarhed har været et problem i visse tilfælde, primært med hensyn til den forskellige 
fortolkning af kontrollens omfang og spørgsmålet om de 32 overtrædelser, for hvilke der ikke 
skal foretages nogen kontrol; der synes at være behov for visse praktiske og retslige 
præciseringer i denne henseende. Man bør i denne henseende overveje at udvide listen over 32 
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lovovertrædelser (f.eks. hadforbrydelser eller lovovertrædelser mod medlemsstaternes 
offentlige orden og forfatningsmæssige integritet) eller endda en anden tilgang i 
rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre på området med en såkaldt "negativliste" som 
planlagt i artikel 27/28 i Kommissionens oprindelige forslag om den europæiske arrestordre 
(COM(2001)0522 final). Der anførte Kommissionen: "I henhold til artikel 27 kan hver 
medlemsstat opstille en liste over handlinger, for hvilke den på forhånd afviser at fuldbyrde 
europæiske arrestordrer (den såkaldte "negativliste"). Denne liste kan udelukkende omfatte 
handlinger, der ikke strafforfølges i den medlemsstat, der opstiller den, men er strafbare i andre 
medlemsstater. Lovovertrædelser, der med tiden er blevet afkriminaliseret (abort, brug af 
euforiserende stoffer, eutanasi ....) er typiske eksempler på handlinger, der kan stå på denne 
liste. Man må antage, at afkriminaliseringen i disse tilfælde har været genstand for en 
demokratisk debat i den pågældende medlemsstat, som derfor ikke længere vil bistå andre 
stater, hvor de pågældende handlinger fortsat er strafbare, med at strafforfølge dem. Denne liste 
kan også omfatte mere generelle spørgsmål i forbindelse med lovovertrædelsen, f.eks. angående 
den kriminelle lavalder. Listen over lovovertrædelser omhandlet af denne artikel skal 
fremsendes til Rådets generalsekretær og Kommissionen og offentliggøres. Medlemsstaterne 
vil dog først kunne påberåbe sig de undtagelser, der er opført på listen, tre måneder efter 
offentliggørelsen eller ændringen af listen."

d. Sammenhæng

Ordføreren mener, at et af hovedproblemerne er sammenhæng i anvendelsen. Det er ofte ikke 
rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre som sådan, der er problemet, men primært en 
forskellig forståelse af visse begreber og behovet for, at Kommissionen giver visse 
retningslinjer og om nødvendigt indleder traktatbrudsprocedurer for at skabe en fælles 
forståelse.

I den forbindelse er det vigtigt, at der findes en klar, sammenhængende vision for EU-
strafferetten og gensidig anerkendelse inden for strafferetten, idet der også tages hensyn til det 
eksisterende harmoniseringsniveau for de processuelle og grundlæggende rettigheder inden for 
strafferetten. En sådan sammenhængende holdning kræver, at man anvender den samme 
løsning i forskellige instrumenter om gensidig anerkendelse, og et fra sag til sag-kludetæppe er 
hverken god lovgivning eller gavnligt for aktørerne i retsvæsenet. F.eks. brugen af obligatoriske 
og fakultative grunde til at afslå anerkendelse i rammeafgørelsen om den europæiske 
arrestordre, men kun fakultative grunde i andre instrumenter, den systematiske anvendelse og 
definition af en grund til at afslå anerkendelse under henvisning til grundlæggende rettigheder 
og den samme liste over grunde til at afslå anerkendelse osv. 

De identificerede problemer med sammenhængen skal adresseres ved hjælp af praktiske 
foranstaltninger (uddannelse af aktørerne i retsvæsenet), soft law (håndbøger og 
henstillinger), eventuelt meget målrettet lovgivning (definition af judiciel myndighed, ne bis 
in idem, grundlæggende rettigheder osv.) og supplerende lovgivning (varetægtsfængsling). 
Der skal på mellemlang og lang sigt også fastlægges en EU-kodeks for straffesager.

e. Uddannelse
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Uddannelse er et af de vigtigste elementer i en korrekt anvendelse af den europæiske 
arrestordre. Der er gennem de seneste år gjort meget med platforme som EJTN, som 
medfinansieres af Kommissionen, idet der er indført særlig uddannelse af dommere og 
anklagere i EU-instrumenterne om gensidig anerkendelse og sprogundervisning. Desværre er 
det ikke alle medlemsstater og dommeruddannelsesinstitutioner, der regelmæssigt deltager i en 
sådan uddannelse. Det skal i den forbindelse overvejes at etablere en yderligere EU-platform, 
der omfatter alle EU-medlemsstaterne, til udveksling af oplysninger og læring, herunder en 
oversigt over de forskellige nationale retspraksisser angående den europæiske arrestordre.

f. Harmonisering af proceduremæssige rettigheder og garantier og gensidig tillid

Ofte er problemet ikke rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre, men en mangel på 
gensidig tillid på grund af manglende harmonisering af visse fælles grundlæggende 
proceduremæssige rettigheder og standarder. Man er kommet et stykke af vejen med de seks 
direktiver om mistænktes proceduremæssige rettigheder, direktivet om ofres rettigheder og 
harmoniseringen af visse strafbare handlinger i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF. Der skal 
imidlertid som en prioriteret ses på supplerende lovgivning inden for anerkendelse af 
bevismidler (vigtigheden af fælles standarder hvad angår endelige domme og gensidig 
anerkendelse heraf) og i endnu højere grad hvad angår varetægtsfængsling. Med hensyn til 
fængselsforholdene i varetægtsfængslingsfasen findes der et retsgrundlag i artikel 82, stk. 2, i 
TEUF. De pågældende standarder bør sigte mod de højest mulige standarder og ikke den 
laveste fællesnævner. Det bør undgås, at der som tidligere i nogle direktiver indføres uklare 
undtagelser, der gør det muligt for medlemsstaterne at anvende dem bredt (som f.eks. 
begrænsninger af retten til advokatbistand i forundersøgelsesfasen). Kommissionen bør i den 
henseende hurtigst muligt advare de medlemsstater, der ikke har gennemført fælles 
standarder, og om nødvendigt indlede traktatbrudsprocedurer. Kun fuld overholdelse af de 
fælles vedtagne standarder kan skabe gensidig tillid.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse 
mellem medlemsstaterne
(2019/2207(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2, 3, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og 
artikel 82 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Rådets rammeafgørelse (2002/584/RIA) af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne1,

– der henviser til Rådets rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009 om ændring 
af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 
2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt 
styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af 
princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den 
pågældende selv var til stede under retssagen2,

– der henviser til Kommissionens rapporter om gennemførelsen af den europæiske 
arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (COM(2005)0063 
og SEC(2005)0267, COM(2006)0008 og SEC(2006)0079, COM(2007)0407 og 
SEC(2007)0979 og COM(2011)0175 og SEC(2011)0430),

– der henviser til den reviderede udgave af håndbogen om udstedelse og fuldbyrdelse af 
en europæisk arrestordre,

– der henviser til sine beslutninger af 15. december 2011 om forholdene under 
frihedsberøvelse i EU3 og af 27. februar 2014 med henstillinger til Kommissionen om 
revision af den europæiske arrestordre4,

– der henviser til Rådets køreplan fra 2009 med henblik på at styrke mistænktes eller 
tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 
2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om 

1 EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.
2 EUT L 81 af 27.3.2009, s. 24.
3 EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 82.
4 EUT C 285 af 29.8.2017, s. 135.
5 EUT C 295 af 4.12.2009, s. 3.
6 EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1.
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ret til information under straffesager7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 
2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske 
arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at 
kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under 
frihedsberøvelsen8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 
2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager 
angående europæiske arrestordrer9,

– der henviser til Europa-Parlamentets forskningstjenestes (EPRS) evaluering fra juni 
2020 af gennemførelsen af den europæiske arrestordre på europæisk plan,

– der henviser til Kommissionens rapport af 2. juli 2020 om gennemførelsen af Rådets 
rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne (COM(2020)0270),

– der henviser til evalueringen af den europæiske merværdi gennemført i januar 2014 på 
anmodning af EPRS angående den europæiske arrestordre,

– der henviser til Rådets endelige rapport af 27. maj 2009 om fjerde runde af gensidige 
evalueringer – den praktiske anvendelse af den europæiske arrestordre og de hermed 
forbundne procedurer for overgivelse mellem medlemsstaterne, 

– der henviser til Kommissionens rapport af 26. september 2019 om gennemførelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til 
adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og 
om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere 
med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen 
(COM(2019)0560), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 13. december 2018 om gensidig anerkendelse i 
straffesager – "Fremme af gensidig anerkendelse ved at styrke gensidig tillid"10, 

– der henviser til EU-strategien for ofres rettigheder (2020-2025) (COM(2020)0258),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. 
november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde 
(Eurojust)11, 

– der henviser til den valgfrie protokol fra 2002 til FN-konventionen mod tortur og anden 
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 

7 EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1.
8 EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1.
9 EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1.
10 EUT C 449 af 13.12.2018, s. 6.
11 EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138.
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til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 
tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at den europæiske arrestordre er en forenklet og hurtig procedure for 
overgivelse mellem judicielle myndigheder, der siden lanceringen har været flagskibet 
og det mest anvendte instrument til gensidig anerkendelse i straffesager;

B. der henviser til, at den europæiske arrestordre er en succes og har erstattet udleveringer 
med overførsler; der henviser til, at overførslerne er blevet forkortet til 40 dage i 
gennemsnit, hvis personen ikke giver samtykke;

C. der henviser til, at EU's retlige samarbejde i straffesager er baseret på den gensidige 
anerkendelse, som blev introduceret på Det Europæiske Råds møde i Tammerfors i 
1999; der henviser til, at Lissabontraktaten ændrede EU's beføjelser betydeligt og gav et 
eksplicit retsgrundlag i artikel 82 i TEUF;

D. der henviser til, at gensidig anerkendelse ikke er noget nyt, men er blevet udviklet inden 
for fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital (logikken fra Cassis 
de Dijon-dommen);

E. der henviser til, at gensidig anerkendelse betyder direkte anerkendelse af retsafgørelser 
fra andre medlemsstater med afslag på anerkendelse som en undtagelse; der henviser til, 
at det også indebærer samarbejde mellem de kompetente judicielle myndigheder;

F. der henviser til, at gensidig anerkendelse er en konsekvens af gensidig tillid baseret på 
en fælles forståelse af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; der henviser 
til, at en styrkelse af tilliden er en afgørende forudsætning for, at den europæiske 
arrestordre kan fungere gnidningsløst;

G. der henviser til, at den europæiske arrestordre er grundlaget for oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed; der henviser til, at det kan have katastrofale 
følger for Schengenområdets funktion, hvis den anvendes forkert;

H. der henviser til, at en Union med lige muligheder, der beskytter, skal sikre beskyttelse af 
alle ofre for kriminalitet12;

I. der henviser til, at de fleste af de spørgsmål, der er rejst i forbindelse med anvendelsen 
af den europæiske arrestordre, er blevet afklaret af EU-Domstolen, såsom ne bis in 
idem13, judiciel myndighed14, forrang og EU-harmonisering15, domstolenes 

12 EU-strategi for ofres rettigheder (2020-2025).
13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; Forenede sager C-508/18 og 
C-82/19 PPU, OG og PI.
15 C-399/11, Melloni, eller C-42/17, M.A.S. og M.B.
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uafhængighed16, grundlæggende rettigheder17, dobbelt strafbarhed18 og udlevering af 
EU-borgere til tredjelande19;

J. der henviser til, at dobbelt strafbarhed er et begreb inden for international udlevering og 
næppe er foreneligt med gensidig anerkendelse; der henviser til, at listen over 
lovovertrædelser uden kontrol af dobbelt strafbarhed bør revurderes; der henviser til, at 
Kommissionen i sit oprindelige forslag gik efter en udtømmende liste over handlinger, 
for hvilke overgivelse kunne afvises ("negativliste");

K. der henviser til, at gensidig anerkendelse kræver harmonisering af strafferetten og 
strafferetsplejen; der henviser til, at der er gjort fremskridt i de seneste år, f.eks. med de 
seks direktiver om proceduremæssige rettigheder, direktiv 2012/29/EU om ofres 
rettigheder20 og harmoniseringen af strafbare handlinger;

L. der henviser til, at der er problemer med visse bestemmelser i direktiv 2013/48/EU om 
ret til adgang til advokatbistand og den europæiske arrestordre;

M. der henviser til, at andre instrumenter har afklaret visse spørgsmål vedrørende den 
europæiske arrestordre, f.eks. direktiv 2014/41/EU om den europæiske 
efterforskningskendelse21 og forordning (EU) nr. 2018/1805 om gensidig anerkendelse 
af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation22;

N. der henviser til, at gensidig anerkendelse kræver, at aktørerne i retsvæsenet bliver 
uddannet i EU-retten; 

O. der henviser til, at bistand og koordinering fra Eurojusts side har vist sig at være et 
nyttigt redskab til gensidig anerkendelse; der henviser til, at Eurojusts mandat er 
uafhængigt af EPPO;

P. der henviser til, at sammenligninger af data viser en tendens til øget brug af europæiske 
arrestordrer;

Q. der henviser til, at en harmoniseret gennemførelse af den europæiske arrestordre vil 
forhindre forumshopping;

Generel vurdering af gennemførelsen af den europæiske arrestordre

1. påpeger, at den europæiske arrestordre er en stor bedrift og et effektivt og uundværligt 
instrument; anfører, at den europæiske arrestordre har forbedret samarbejdet om 
overgivelser betydeligt;

2. bemærker, at der er bestemte problemer; mener ikke, at de rejser tvivl om ordningen;

16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
17 Forenede sager C-404/15 og C-659/15 PPU, Aranyosi og Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, dom af 6. september 2016; C-191/16, Pisciotti, dom af 10. april 2018; C-247/17, 
Raugevicius, dom af 13. november 2018, og C-897/19 PPU, Ruska Federacija, Domstolens dom (Store 
Afdeling) af 2. april 2020, osv.
20 EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57. 
21 EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1.
22 EUT L 303 af 28.11.2018, s. 1.
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3. bemærker, at de pågældende problemer vedrører fængselsforhold, proportionalitet, 
fuldbyrdelse af frihedsstraffe23, tidsfrister24 og udeblivelsesafgørelser; anerkender, at 
spørgsmålet om dobbelt strafbarhed er blevet rejst i visse sager25;

4. bemærker, at nogle spørgsmål er blevet løst ved hjælp af en kombination af soft law 
(håndbogen om den europæiske arrestordre), gensidige vurderinger, bistand fra 
Eurojust, Domstolens retspraksis og supplerende lovgivning (rammeafgørelse 
2009/299/RIA og direktiv 2013/48/EU);

5. påpeger, at den europæiske arrestordre bør styrkes, da alle medlemsstaterne deltager 
heri;

6. bemærker, at traktaterne (protokol nr. 21 og 22) giver to medlemsstater en særlig status 
– Irland har en tilvalgsmulighed, og Danmark deltager ikke i EU-strafferetten; 
fremhæver vigtigheden af at sikre sammenhæng inden for retlige og indre anliggender;

7. understreger, at den europæiske arrestordre ikke bør misbruges i forbindelse med 
mindre lovovertrædelser; opfordrer indtrængende til, at der anvendes mindre 
indgribende retlige instrumenter; påpeger, at de udstedende myndigheder bør foretage 
proportionalitetskontrol;

8. understreger, at en afvisning af at fuldbyrde en europæisk arrestordre ifølge Domstolen 
udgør en undtagelse fra den gensidige anerkendelse og skal fortolkes strengt26;

Henstillinger med henblik på at få den europæiske arrestordre til at fungere bedre

9. opfordrer Kommissionen til at fremskaffe forståelige data, da de eksisterende data er 
forvirrende og kan give et forkert indtryk af den europæiske arrestordres (manglende) 
effektivitet; opfordrer medlemsstaterne til at indsamle og overføre data til 
Kommissionen;

10. påpeger, at en kontrol af dobbelt strafbarhed begrænser den gensidige anerkendelse og 
ifølge Domstolen skal fortolkes restriktivt; bemærker, at den gensidige anerkendelse 
ideelt set bør fungere automatisk27;

11. opfordrer Kommissionen til at analysere almindelige lovovertrædelser i 
medlemsstaterne og til at vurdere muligheden af at udvide listen over lovovertrædelser, 
der ikke kræver kontrol af dobbelt strafbarhed; fremhæver vigtigheden af at vurdere 
medtagelsen af yderligere lovovertrædelser såsom særlige miljøforbrydelser (f.eks. 
forurening fra skibe), hadforbrydelser, seksuelle overgreb, lovovertrædelser begået ved 
hjælp af digitale midler såsom identitetstyveri, lovovertrædelser mod den offentlige 
orden og medlemsstaternes forfatningsmæssige integritet, folkedrab, forbrydelser mod 
menneskeheden og krigsforbrydelser; 

12. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af at nedsætte grænsen på tre år i 

23 Domstolen, C-579/15, Popławski.
24 Domstolen, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Med vejledning fra C-289/15, Grundza, med henvisning til Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA.
26 Se f.eks. sag C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
27 Se f.eks. Kommissionens meddelelse af 26. juli 2000 om gensidig anerkendelse af endelige afgørelser i 
straffesager (COM(2000)0495).
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artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre for visse 
lovovertrædelser, såsom menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi; 

13. opfordrer Kommissionen til med henblik på yderligere integration at vurdere, om der 
bør indføres en udtømmende liste over handlinger, for hvilke overgivelse kan afvises 
("negativliste"), i stedet for listen over 32 lovovertrædelser; 

14. opfordrer Kommissionen til at skabe en afklaring omkring accessoriske eller relaterede 
lovovertrædelser; 

15. understreger vigtigheden af, at det mere præcist defineres, hvilke opgaver og 
kompetencer de organer, der er involveret i procedurerne for europæiske arrestordrer, 
har, og sikres, at de er specialiserede og har praktisk erfaring; fastholder, at en vid 
skønsmargen for fuldbyrdelsesmyndigheden næppe er forenelig med gensidig 
anerkendelse; mener, at skønsbeføjelsen bør begrænses i tilfælde af dobbelt strafbarhed; 

16. opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at vurdere gennemførelsen af den 
europæiske arrestordre og andre instrumenter om det retlige samarbejde og om 
nødvendigt indlede traktatbrudsprocedurer; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den europæiske arrestordre og alternative 
retlige instrumenter om straffesager på en rettidig og korrekt måde; 

18. noterer sig Kommissionens bekymrende rapport om gennemførelsen af direktiv 
2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand i sager angående europæiske 
arrestordrer; opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at vurdere medlemsstaternes 
overholdelse af direktivet og til at træffe passende foranstaltninger for at sikre 
overensstemmelse med direktivets bestemmelser; 

19. opfordrer medlemsstaterne til at indføre fleksible sprogordninger i forbindelse med 
europæiske arrestordrer; 

20. opfordrer Kommissionen til at sørge for en ensartet anvendelse og en effektiv 
overvågning af tidsfristerne; 

21. opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelige midler til Eurojust og EJN til, at de 
kan yde bistand og koordinere i forbindelse med den europæiske arrestordre; bemærker, 
at Kommissionens budgetplaner for Eurojust ville have ført til en stagnation i 
finansieringen på trods af en øget arbejdsbyrde; 

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for tilstrækkelige midler til 
uddannelse af aktører i retsvæsenet, der beskæftiger sig med den europæiske 
arrestordre, herunder politi, anklagere, dommere og forsvarsadvokater; fremhæver 
værdien af EJTN's programmer, f.eks. simuleringer med europæiske arrestordrer og 
sprogundervisning; 

23. opfordrer Kommissionen til at oprette en uddannelsesplatform for eksperter og aktører i 
retsvæsenet vedrørende instrumenter om gensidig anerkendelse, herunder den 
europæiske arrestordre; fastholder, at den bør give dem viden om den tætte forbindelse 
mellem instrumenterne, herunder et fælles rum til udveksling af erfaringer;
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24. bemærker, at samarbejdet mellem myndighederne, herunder overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder, kan forbedres ved hjælp af teknologi og digitalisering; 
anmoder om, at der udvikles en central database om anvendelsen af den europæiske 
arrestordre på nationalt plan (som på andre områder af EU-retten)28;

25. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til udtalelserne fra de nationale parlamenter i 
overensstemmelse med protokol nr. 2, da deres deltagelse giver en demokratisk kontrol 
af EU-strafferetten;

Henstillinger om de grundlæggende rettigheder

26. opfordrer medlemsstaterne til at respektere forpligtelserne i artikel 2 i TEU (om den 
menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og 
menneskerettighederne, herunder mindretals rettigheder);

27. bemærker, at selv om artikel 7, stk. 1, i TEU kan påvirke den gensidige anerkendelse, 
skal fuldbyrdelsesmyndigheden ifølge EU-Domstolen i hvert enkelt tilfælde vurdere, 
om der er vægtige grunde til at antage, at personen efter overgivelsen vil risikere 
krænkelser af sine grundlæggende rettigheder; understreger, at en udløsning af artikel 7, 
stk. 1, i TEU ikke er ensbetydende med et automatisk afslag på anerkendelse;

28. minder igen om vigtigheden af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder i form af en interinstitutionel aftale, der består af en årlig 
uafhængig og evidensbaseret gennemgang med henblik på at vurdere, om alle EU-
medlemsstaterne overholder artikel 2 i TEU, plus landespecifikke henstillinger;

29. opfordrer Kommissionen til at udfærdige supplerende instrumenter om 
proceduremæssige rettigheder, f.eks. om antagelighed og fængselsforhold i forbindelse 
med varetægtsfængsling, som overholder eller overtræffer Europarådets standarder og 
bl.a. indeholder tidsfrister for varetægtsfængsling; mener, at Kommissionen bør stræbe 
efter de højeste standarder;

30. opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering af ne bis in idem og mulige 
lovgivningsmæssige foranstaltninger;

31. opfordrer medlemsstaterne til at ratificere den valgfrie protokol til FN-konventionen 
mod tortur;

32. påpeger, at mangler i forbindelse med den europæiske arrestordre kan føre til nægtelse 
af adgang til domstolsprøvelse og manglende beskyttelse af ofre; understreger, at 
straffrihed som følge af mangler ved det retlige samarbejde har en meget negativ 
indvirkning på retsstatsprincippet, retssystemerne og samfundet;

En sammenhængende retlig ramme for den europæiske arrestordre

33. mener, at den europæiske arrestordre er effektiv, men at der først og fremmest er 
problemer med sammenhængen;

34. opfordrer Kommissionen til at sørge for en sammenhængende politik for gensidig 

28 Se EPRS' evaluering fra juni 2020 af gennemførelsen af den europæiske arrestordre på europæisk plan. 
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anerkendelse for at undgå forskellige svar på de samme spørgsmål;

35. opfordrer Kommissionen til at foretage en tværgående undersøgelse af instrumenterne 
med henblik på at forebygge abnormiteter som i forbindelse med reglerne om overførsel 
af indsatte og europæiske arrestordrer;

36. mener, at problemerne med sammenhængen skal adresseres ved hjælp af praktiske 
foranstaltninger (uddannelse af aktørerne i retsvæsenet), soft law (håndbøger og 
henstillinger), meget målrettet lovgivning (definitionen af judiciel myndighed, ne bis in 
idem, grundlæggende rettigheder osv.) og supplerende lovgivning (varetægtsfængsling);

37. henstiller på mellemlang sigt til fremme af en EU-kodeks for strafferetspleje med 
henblik på at sikre retssikkerhed og sammenhæng;

Brexit

38. opfordrer Kommissionen til at fortsætte forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 
for at finde den bedste løsning, der sikrer et effektivt samarbejde i straffesager;

o

o o

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


