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1. Tijdens zijn vergadering van 23 maart 2001 heeft het Comité van artikel 36 het Zweedse

voorzitterschap verzocht de besprekingen over bovengenoemd onderwerp af te ronden, en het

volgende voorzitterschap opgedragen eind 2001 een document voor te leggen.

2. Om aan de verschillende wensen tegemoet te komen heeft de Groep terrorisme op 16 juli haar

instemming betuigd met het hierna opgenomen voorstel.

3. Tijdens zijn vergadering van 6/7 september 2001 heeft het Comité van artikel 36 zijn

instemming betuigd met het voorstel in bijlage dezes.

Het COREPER wordt verzocht dit akkoord te bevestigen met de bedoeling dat het aan de Raad

wordt toegezonden en door de Raad als A-punt wordt goedgekeurd.
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BIJLAGE

1. Aard en doelstelling van het verslag

- Er zal een verslag met de titel TE-SAT (Terrorisme: situatie en tendensen) worden

opgesteld, waarin de situatie van het terrorisme in Europa in de afgelopen 12 maanden

wordt toegelicht en de tendensen worden geanalyseerd.

- Met dit verslag kan het Europees Parlement worden geïnformeerd over het verschijnsel

terrorisme in de lidstaten.

- Op basis van dit verslag kan de Raad worden verzocht zich over het terrorisme en de

tendensen uit te spreken.

- Dit verslag zal geen informatie bevatten waarvan de verspreiding lopende onderzoeken

dan wel de bestrijding van het terrorisme in gevaar zou kunnen brengen.

2. Procedure

- De Groep terrorisme zal ten behoeve van het Comité van artikel 36, het COREPER en

de Raad voor het eind van elk jaar een niet-vertrouwelijk verslag over terrorisme in

Europa opstellen.

- Het voorzitterschap legt een ontwerp voor aan de Groep terrorisme en ontvangt tijdens

de gezamenlijke vergadering het advies van de Groep COTER over de aangelegenheden

die onder haar bevoegdheid vallen.

- Het ontwerp van het voorzitterschap is gebaseerd op een dossier en de analyses die

Europol heeft opgesteld op basis van:

● informatie over terroristische incidenten die de lidstaten in de loop van de

referentieperiode op basis van het speciale verslag hebben verstrekt;

● een vóór 15 oktober door iedere lidstaat toegezonden jaarlijkse bijdrage, die

algemene, niet-vertrouwelijke informatie bevat.

_______________


