
AM\763981NL.doc PE418.325v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie juridische zaken

2008/2180(INI)

22.1.2009

AMENDEMENTEN
1 - 12

Ontwerpverslag
Manuel Medina Ortega
(PE415.047v03-00)

over de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van 
bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
(2008/2180(INI))



PE418.325v01-00 2/9 AM\763981NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\763981NL.doc 3/9 PE418.325v01-00

NL

Amendement 1
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de Commissie 
juridische zaken en het advies van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken (A6-0000/2008),

– gezien het verslag van de Commissie 
juridische zaken (A6-0000/2008),

Or. de

Amendement 2
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wetgeving inzake 
bewijs voor de lidstaten gevoelig ligt en 
soms zelfs aanleiding kan zijn tot 
constitutionele problemen,

schrappen

Or. de

Amendement 3
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging  A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Verordening (EG) 
nr. 1206/2001 niet zo effectief is toegepast 
als had gekund en dat daarom 
aanvullende maatregelen moeten worden 
genomen om de samenwerking tussen de 
gerechten van de lidstaten op het gebied 
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van bewijsverkrijging te verbeteren en de 
doelmatigheid van de verordening te 
vergroten,

Or. de

Amendement 4
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de doelen van de 
verordening in het algemeen verwezenlijkt 
zijn en dat de samenwerking door 
rechtstreekse communicatie tussen 
gerechten en het gebruik van 
standaardformulieren is vereenvoudigd,

schrappen

Or. de

Amendement 5
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie 
maatregelen heeft genomen om ervoor te 
zorgen dat de verordening bij juristen 
beter bekend wordt en dat zij eind 2006-
begin 2007 50 000 exemplaren van de 
praktijkgids heeft laten verdelen,

D. overwegende dat de Commissie 
weliswaar eind 2006-begin 2007 in totaal
50 000 exemplaren van de praktijkgids 
onder de lidstaten heeft laten verdelen, 
maar dat dit veel te laat is gebeurd en dat 
daarom verdere maatregelen nodig zijn 
om rechtspractici, met name rechters en 
advocaten, beter over de verordening te 
informeren,

Or. de
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Amendement 6
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in aanzienlijk meer 
dan de helft van de lidstaten nog geen
faciliteiten aanwezig zijn voor het houden 
van videoconferenties, en dat de 
Commissie vaststelt dat er nog steeds vrij 
zelden gebruik wordt gemaakt van 
moderne communicatiemiddelen,

F. overwegende dat momenteel slechts 
enkele lidstaten beschikken over
faciliteiten voor het houden van 
videoconferenties, waardoor de 
toepassingsmogelijkheden van deze 
technologie onvoldoende worden benut, 
en dat tegelijkertijd de beschikbaarheid 
van moderne communicatietechnologie 
door de lidstaten niet genoeg wordt 
bevorderd en ook de Commissie op dit 
punt geen concrete voorstellen voor 
verbetering doet,

Or. de

Amendement 7
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stemt in met het Commissiestandpunt 
dat gezien onderhavig verslag geen 
wijzigingen in de verordening hoeven te 
worden aangebracht;

schrappen

Or. de

Amendement 8
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. laakt de te late indiening van het 
bovengenoemde verslag van de 
Commissie, dat volgens artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 1206/2001 uiterlijk 
op 1 januari 2007 had moeten worden 
ingediend, doch in werkelijkheid pas op 5 
december 2007 werd ingediend;

Or. de

Amendement 9
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het feit dat in 
aanzienlijk meer dan de helft van de
lidstaten nog geen faciliteiten voor 
videoconferentie beschikbaar zijn en dat de 
Commissie tot de slotsom komt “dat er 
zelden gebruik wordt gemaakt” van 
moderne communicatiemiddelen, bevestigt 
dat de plannen voor een Europese e-
justitiestrategie die onlangs door de 
Commissie juridische zaken van het 
Parlement zijn aanbevolen verstandig zijn, 
en verzoekt de lidstaten meer middelen ter 
beschikking te stellen voor het aanbrengen 
van moderne communicatiefaciliteiten in 
de gerechten en voor de instructie van 
rechters in het gebruik ervan;

5. is van mening dat het feit dat in een 
groot aantal lidstaten nog geen faciliteiten 
voor videoconferentie beschikbaar zijn en 
dat de Commissie tot de slotsom komt “dat 
er zelden gebruik wordt gemaakt” van 
moderne communicatiemiddelen, bevestigt 
dat de plannen voor een Europese e-
justitiestrategie die onlangs door de 
Commissie juridische zaken van het 
Parlement zijn aanbevolen verstandig zijn, 
verzoekt de lidstaten meer middelen ter 
beschikking te stellen voor het aanbrengen 
van moderne communicatiefaciliteiten in 
de gerechten en voor de instructie van 
rechters in het gebruik ervan en verzoekt 
de Commissie concrete voorstellen te doen 
ter verbetering van deze situatie;

Or. de



AM\763981NL.doc 7/9 PE418.325v01-00

NL

Amendement 10
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het feit dat in 
aanzienlijk meer dan de helft van de 
lidstaten nog geen faciliteiten voor 
videoconferentie beschikbaar zijn en dat de 
Commissie tot de slotsom komt “dat er 
zelden gebruik wordt gemaakt” van 
moderne communicatiemiddelen, bevestigt 
dat de plannen voor een Europese e-
justitiestrategie die onlangs door de 
Commissie juridische zaken van het 
Parlement zijn aanbevolen verstandig zijn, 
en verzoekt de lidstaten meer middelen ter 
beschikking te stellen voor het aanbrengen 
van moderne communicatiefaciliteiten in 
de gerechten en voor de instructie van 
rechters in het gebruik ervan;

5. is van mening dat het feit dat in 
aanzienlijk meer dan de helft van de 
lidstaten nog geen faciliteiten voor 
videoconferentie beschikbaar zijn en dat de 
Commissie tot de slotsom komt “dat er 
zelden gebruik wordt gemaakt” van 
moderne communicatiemiddelen, bevestigt 
dat de plannen voor een Europese e-
justitiestrategie die onlangs door de 
Commissie juridische zaken van het 
Parlement zijn aanbevolen verstandig zijn, 
en verzoekt de lidstaten meer middelen ter 
beschikking te stellen voor het aanbrengen 
van moderne communicatiefaciliteiten in 
de gerechten en voor de instructie van 
rechters in het gebruik ervan; is van 
mening dat de steun en financiële hulp 
van de Europese Unie zo snel mogelijk, en 
op een passend niveau, moet worden 
zekergesteld;

Or. ro

Amendement 11
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. constateert met grote bezorgdheid dat de 
bevinding van de Commissie dat de termijn 
van 90 dagen voor de afhandeling van 
verzoeken om bewijsverkrijging, zoals 
vastgelegd in artikel 10, lid 1 van de 
verordening, “in talrijke gevallen” wordt 
overschreden en dat “[i]n sommige 

7. constateert met grote bezorgdheid dat de 
bevinding van de Commissie dat de termijn 
van 90 dagen voor de afhandeling van 
verzoeken om bewijsverkrijging, zoals 
vastgelegd in artikel 10, lid 1 van de 
verordening, “in talrijke gevallen” wordt 
overschreden en dat “[i]n sommige 
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gevallen […] de uitvoeringstermijn zelfs 
meer dan zes maanden [bedraagt]”; spreekt 
zijn waardering uit voor het feit dat de 
nieuwe lidstaten over het algemeen aan 
deze eis weten te voldoen, en is van 
mening dat de beste manier om ervoor te 
zorgen dat “de termijn van 90 dagen voor 
de uitvoering van verzoeken in acht wordt 
genomen” eruit bestaat dat de nationale 
ministeries van Justitie de verdeling 
bevorderen van meer dan de 50 000 
exemplaren van de handleiding die eind 
2006-begin 2007 zijn verdeeld, en dat er 
tegelijkertijd instructie in en demonstratie 
van de nieuwe technologie worden 
georganiseerd, terwijl de 
tenuitvoerlegging van de verordening 
binnen hun rechtsgebied scherp in het 
oog wordt gehouden en ervoor wordt 
gezorgd dat de gerechten waar nodig hulp 
krijgen;

gevallen […] de uitvoeringstermijn zelfs 
meer dan zes maanden [bedraagt]”; 
verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk concrete voorstellen voor 
maatregelen in te dienen om dit probleem 
te verhelpen, waarbij ook de mogelijkheid 
van een meldpunt of contactpersoon 
binnen het Europees Justitieel Netwerk in 
overweging moet worden genomen;

Or. de

Amendement 12
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de Commissie met klem om
praktische steun, onder andere in het kader 
van de e-justitiestrategie, voor de 
maatregelen waarvan zij toegeeft dat deze 
nodig zijn om het ware potentieel van de 
verordening te verwezenlijken met het oog 
op een betere werking van het civiel recht 
voor burgers, ondernemingen, 
beroepsbeoefenaars en rechters;

8. laakt het feit dat het verslag van de 
Commissie concludeert dat de 
bewijsverkrijging door Verordening (EG) 
nr. 1206/2001 over de hele linie is 
verbeterd, waardoor een verkeerde 
voorstelling van zaken wordt gegeven, 
vraagt de Commissie daarom met klem 
extra maatregelen te nemen om het ware 
potentieel van de verordening te 
verwezenlijken met het oog op een betere 
werking van het civiel recht voor burgers, 
ondernemingen, beroepsbeoefenaars en 
rechters, en die maatregelen, onder andere 
in het kader van de e-justitiestrategie, 
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praktisch te ondersteunen;

Or. de
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