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Betreft: aanneming van de akte van de Raad tot vaststelling van het Protocol bij de 

Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de 

lidstaten van de Europese Unie 

 

 

1. In juni 2000 heeft Frankrijk een initiatief ingediend met het oog op de aanneming van een 

overeenkomst betreffende de verbetering van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, in het 

bijzonder op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, het witwassen 

van de opbrengst van misdrijven en de financiële criminaliteit 1. Het Europees Parlement 

bracht op 14 november 2000 advies uit over het initiatief 2. 

 

2. In zijn zitting van 28 en 29 mei 2001 bereikte de Raad politieke overeenstemming over het 

ontwerp-protocol bij de Overeenkomst van 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in  

                                                 
1  Doc. 9843/00 COPEN 47 COMIX 515 + ADD 1. PB C 243 van 24.8.2000, blz. 11. 
2  PE 297.761. 
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strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, onverminderd voorbehouden voor 

parlementaire behandeling van de Deense en de Britse delegatie alsmede een voorbehoud 

voor nadere bestudering van de Ierse delegatie 1. De Ierse delegatie heeft sedertdien haar 

studievoorbehoud ingetrokken. 

 

3. In het licht van de wijzigingen die tijdens de onderhandelingen in de originele tekst zijn 

aangebracht, besloot het Coreper op 11 juli 2001 het Europees Parlement opnieuw te 

raadplegen 2. Het Europees Parlement werd verzocht uiterlijk op 15 november 2001 advies uit 

te brengen. 

 

4. In het licht van de bevindingen van de buitengewone JBZ-Raad van 20 september 2001 en de 

buitengewone Europese Raad van 21 september 2001 besloot het Coreper op 

26 september 2001 het Europees Parlement te verzoeken uiterlijk op 4 oktober 2001, volgens 

de urgentieprocedure, advies uit te brengen, zodat de Raad de akte tot vaststelling van het 

protocol op 16 oktober 2001 zou kunnen aannemen. 

 

5. Het Europees Parlement keurde het ontwerp-protocol op 4 oktober 2001 goed 3. 

 

6. Ingevolge een verzoek van de Franse delegatie werd door de JBZ-Raad van 28 en 

29 mei 2001 overeengekomen een Raadsverklaring op te stellen over de afwijzing van 

verzoeken om wederzijdse rechtshulp. Het Zweedse voorzitterschap stelde na de Raadszitting 

de in de bijlage opgenomen verklaring voor 4. 

 

7. De Juristen/Vertalers hebben de laatste hand gelegd aan het ontwerp-protocol 5. De definitieve 

versie staat in document 12234/01 COPEN 53 COMIX 646 + COR 1 + COR 2 (da) 

+ COR 3 (nl) + COR 4 (de) + COR 5 (fr,it,nl,en,es,pt,sv,ga) + COR 6 (da) + REV 1 (gr). 

                                                 
1  Doc. 9400/01 COPEN 24 COMIX 422. 
2  Zie doc. 10076/01 COPEN 29 COMIX 458 + COR 1 (en) + COR 2 (de) en 10615/01 

COPEN 35 COMIX 504 + COR 1 (en,fr,el,it,sv). 
3  PE 309.503. 
4  Zie punt 3 van doc. 9400/01 COPEN 24 COMIX 422. 
5  De basis voor de definitieve versie was doc. COPEN 29. Op verzoek van de Britse delegatie is 

een nieuw artikel over de territoriale toepassing van het protocol toegevoegd ("Gibraltar"). 

Daarnaast is er een akte tot vaststelling van het protocol opgenomen. Deze volgt trouw de akte 

tot vaststelling van de overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 

tussen de lidstaten van de Europese Unie. De datum in de laatste alinea van de akte is voor-

gesteld door het voorzitterschap. 
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8. Onverminderd de onder punt 2 vermelde voorbehouden voor parlementaire behandeling 

bereikte het Coreper in zijn vergadering van 10 oktober 2001 overeenstemming over de 

ontwerp-akte tot vaststelling van het protocol en over de ontwerp-verklaring. 

 

9. De Raad wordt verzocht: 

- na te gaan of de Deense en de Britse delegatie hun voorbehoud voor parlementaire 

behandeling kunnen intrekken; 

- afhankelijk van het resultaat daarvan: 

- de akte tot vaststelling van het Protocol bij de Overeenkomst betreffende de 

wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, in 

de versie van document 12234/01 COPEN 53 COMIX 646 + COR 1 + COR 2 (da) 

+ COR 3 (nl) + COR 4 (de) + COR 5 (fr,it,nl,en,es,pt,sv,ga) 

+ COR 6 (da) + REV 1 (gr) met eenparigheid van stemmen aan te nemen; 

- bijgaande verklaring in de Raadsnotulen op te nemen. 

 

 

_________________ 
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Verklaring voor de Raadsnotulen bij de aanneming van de akte tot vaststelling van het 

Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de 

lidstaten van de Europese Unie 

 

 

 

"De Raad neemt er nota van dat het debat over de afschaffing van de eis van dubbele strafbaarheid 

de vaststelling van een definitief standpunt van de lidstaten op dit gebied niet mogelijk heeft 

gemaakt. 

 

De Raad komt overeen dat de kwestie van afwijzing van verzoeken om wederzijdse rechtshulp, 

daaronder begrepen de afwijzing op grond van de eis van dubbele strafbaarheid, twee jaar na de 

inwerkingtreding van het Protocol nader door de Raad zal worden bestudeerd in het licht van 

overeenkomstig artikel 10 van het Protocol aan de Raad en Eurojust toegezonden informatie." 

 

 

 

___________________ 


