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1.

het voorzitterschap van de Groep terrorisme
het Comité van artikel 36
5712/4/02 ENFOPOL 18 REV 4
Initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een
aanbeveling van de Raad betreffende de invoering van een standaardformulier voor
informatie-uitwisseling over terroristen

Dit initiatief is ingediend door het Spaanse voorzitterschap en is vervolgens besproken tijdens
vergaderingen van de Groep terrorisme op 30 januari, 25 februari en 18 maart.

2.

In het licht van de opmerkingen die zijn gemaakt en om een snelle aanneming van de tekst
mogelijk te maken, stelt het voorzitterschap het aan deze nota gehechte instrument voor met
als rechtsvorm een ontwerp-aanbeveling van de Raad.
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ONTWERP-AANBEVELING VAN DE RAAD
betreffende de invoering van een standaardformulier
voor informatie-uitwisseling over terroristen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
REKENING HOUDEND met de conclusies van de buitengewone zitting van de Raad van
21 september 2001,
REKENING HOUDEND met het feit dat samenwerking tussen de met terreurbestrijding belaste
instanties in de proactieve fase noodzakelijk is om terroristische aanslagen te voorkomen,
OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:
(1)

Het risico bestaat dat terroristische organisaties belangrijke internationale evenementen zullen
aangrijpen om terroristische misdrijven als omschreven in artikel 1 van het kaderbesluit
inzake terrorismebestrijding te plegen.

(2)

Terreurdaden krijgen veel aandacht in de media en verontrusten de burgers van de Unie.

(3)

Dergelijke terreurdaden kunnen worden gepleegd door verschillende losse terroristennetwerken die banden hebben met terroristische organisaties.

(4)

Het terrorisme vormt een ernstige dreiging, die nog groter kan worden. Daarom is er ter
voorkoming van terreurdaden behoefte aan analyse en proactief toezicht,

5712/5/02 REV 5

DG H II

den/JEL/td

2

NL

BEVEELT de lidstaten aan:
-

het aan deze aanbeveling gehechte standaardformulier te gebruiken voor informatieuitwisseling over terroristen ten behoeve van de preventie van activiteiten welke tijdens
belangrijke internationale evenementen door terroristische organisaties kunnen worden
gepleegd voor het bereiken van hun criminele doelen;

-

dit standaardformulier te gebruiken voor de uitwisseling van de informatie die noodzakelijk of
wenselijk geacht wordt door de lidstaten die aan de uitwisseling deelnemen, in overeenstemming met hun nationale wetgeving;

-

erover te waken dat de informatie die overeenkomstig de nationale wetgevingen, met inbegrip
van de constitutionele bepalingen van de lidstaten, wordt uitgewisseld, betrekking heeft op
personen die politieel gesignaleerd staan in verband met terrorisme als omschreven in het
kaderbesluit inzake terrorismebestrijding;

-

ervoor te zorgen dat de uitwisseling van informatie betrekking heeft op personen die deel
uitmaken van reëel georganiseerde groepen welke gestuurd worden door terroristische
organisaties die daarmee hun eigen destabilisatie- en propagandadoelen nastreven. De
uitgewisselde informatie mag geen betrekking hebben op personen die hun constitutionele
rechten uitoefenen, als omschreven in artikel 6 van het VEU;

-

voor het uitwisselen van gegevens over personen die banden hebben met het terrorisme het
BDL-datatransmissiesysteem te gebruiken. Deze informatie is vertrouwelijk en mag nooit aan
derde partijen worden meegedeeld zonder de toestemming van het land dat de informatie als
eerste heeft verstrekt.
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BIJLAGE
GROEP TERRORISME - DERDE PIJLER
MODEL VOOR INFORMATIE-UITWISSELING OVER TERRORISTEN

Informatieverstrekkend land
Evenement
Datum van het evenement

Voornaam
Achternaam

Persoonsgegevens betrokkene .....................

Geboortedatum
Nationaliteit
Paspoortnummer
Strafblad
Gewelddadigheden
Vervoermiddel
Naam organisatie/
Ondersteuningsnetwerk
Fysieke kenmerken:
*

Lengte

*

Lichaamsbouw

*

Kleur ogen

*

Littekens

Opmerkingen
Diversen
FOTO
Vingerafdruk
_______________

5712/5/02 REV 5
BIJLAGE

DG H II

den/JEL/td

4

NL

