Samenwerking in strafzaken
Justitiële samenwerking in strafzaken wordt gefaciliteerd tussen de beoefenaars van juridische beroepen in de EU-lidstaten.

In het kader van het

programma van Stockholm is een nieuwe reeks doelstellingen voor de periode 2010-2014 vastgesteld:

de ontwikkeling van instrumenten die het beginsel van wederzijdse erkenning ten uitvoer leggen in alle fasen van
strafprocedures;
de onderlinge aanpassing van nationaal materieel en procesrecht, waar nodig, om wederzijds vertrouwen en wederzijdse
erkenning te verbeteren;
de ontwikkeling van gemeenschappelijke minimumvoorschriften om te waarborgen dat processen overal in de EU eerlijk zijn;
de ontwikkeling en ondersteuning van EU-organen of instrumenten voor justitiële samenwerking zoals Eurojust en het Europe
es justitieel netwerk in strafzaken;
de verbetering van het wederzijds vertrouwen tussen nationale rechtsstelsels in de EU door de ontwikkeling van een
Europese justitiële cultuur met behulp van netwerken van juridische beroepsbeoefenaren en het aanbieden van opleidingen;
de controle op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving die al is aangenomen; en
het rekening houden met externe aspecten van justitiële samenwerking in de EU (bijvoorbeeld het sluiten van
overeenkomsten met derde landen, de beoordeling van rechtsstelsels van landen die een aanvraag tot EU-lidmaatschap
indienen of dit overwegen).
De EU heeft verschillende wetgevingsinstrumenten aangenomen in overeenstemming met het beginsel van wederzijdse
erkenning. Raadpleeg de onderstaande pagina's voor meer informatie.
het Europees aanhoudingsbevel,
Europees onderzoeksbevel, wederzijdse rechtshulp en gemeenschappelijke onderzoeksteams,
het bevriezen van opbrengsten van misdrijven en de bewijsvoering,
verbeurdverklaringen,
uitwisseling van informatie over veroordelingen/strafregisters,
Detentie en overdracht van gevangenen,

Europees beschermingsbevel,
wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen,
Betaling van boetes,
In welk land is de rechtbank bevoegd?
Europese justitiële atlas voor strafzaken.
Er zijn drie richtlijnen aangenomen om gemeenschappelijke minimumnormen te ontwikkelen om het recht op een eerlijk proces te
waarborgen:
Richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
Richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures
Richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om
met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming
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