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WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: CORRIGENDUM
Betreft: Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een protocol,

vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie

Bladzijde P/CONV/AMMC/nl 12 wordt vervangen door bijgaande bladzijde.

_______________



P/CONV/AMMC/nl 12

3. Negentig dagen na de in lid 2 bedoelde kennisgeving door de achtste staat die ten tijde van de

aanneming door de Raad van de Akte tot vaststelling van dit protocol lid is van de Europese Unie,

treedt dit protocol in werking voor de acht betrokken lidstaten. Indien de overeenkomst tot

wederzijdse bijstand van 2000 op die datum evenwel nog niet in werking getreden is, treedt dit

protocol in werking op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst tot wederzijdse

bijstand van 2000.

4. Iedere kennisgeving door een lidstaat na de inwerkingtreding van dit protocol uit hoofde van lid 3

betekent dat het protocol negentig dagen na die kennisgeving in werking treedt tussen deze lidstaat

en de lidstaten waarvoor het protocol reeds in werking is getreden.

5. Vóór de inwerkingtreding van dit protocol uit hoofde van lid 3 kan elke lidstaat bij de in lid 2

bedoelde kennisgeving of op enig ander later tijdstip verklaren dat hij het protocol zal toepassen in

zijn betrekkingen met de lidstaten die eenzelfde verklaring hebben afgelegd. Die verklaringen

worden van toepassing negentig dagen nadat ze zijn neergelegd.

6. Niettegenstaande de leden 3 tot en met 5, heeft de inwerkingtreding of toepassing van dit

protocol in de betrekkingen tussen twee lidstaten geen rechtsgevolg vóór de inwerkingtreding of

toepassing van de Overeenkomst van  2000 tussen deze twee lidstaten.

7. Dit protocol is van toepassing op verzoeken om wederzijdse rechtshulp die zijn ingediend na de

datum waarop het protocol tussen de betrokken lidstaten in werking is getreden of uit hoofde van

lid 5 wordt toegepast.


