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(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politiële en justitiële
samenwerking ter bestrijding van het terrorisme, overeenkomstig artikel 4 van Gemeenschappelijk

Standpunt 2001/931/GBVB

(2002/C 126/15)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
op de artikelen 30, 31 en 34, lid 2, onder c),

Gezien het initiatief van het Koninkrijk Spanje (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De buitengewone Europese Raad van 21 september 2001
heeft verklaard dat terrorisme een waarlijke uitdaging voor
de wereld en voor Europa is en dat de strijd tegen het
terrorisme een prioritaire doelstelling van de Europese
Unie zal zijn.

(2) Op 28 september 2001 heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties Resolutie 1373(2001) aangenomen, die
vergaande strategieën bevat ter bestrijding van het terro-
risme, en met name ter bestrijding van de financiering van
het terrorisme.

(3) Op 8 oktober 2001 heeft de Raad van de Europese Unie
nogmaals uiting gegeven aan zijn vaste voornemen en dat
van de lidstaten om ten volle en op gecoördineerde wijze
deel te nemen aan de wereldwijde coalitie tegen het terro-
risme onder auspiciën van de Verenigde Naties.

(4) Op 19 oktober 2001 heeft de Europese Raad verklaard
vastbesloten te zijn het terrorisme in al zijn verschijnings-
vormen wereldwijd te bestrijden en zich te blijven inzetten
om de coalitie van de internationale gemeenschap ter be-
strijding van het terrorisme in al zijn vormen te versterken,
bijvoorbeeld door de versterking van de samenwerking tus-
sen de met terrorismebestrijding belaste operationele dien-
sten: Europol, Eurojust, de inlichtingendiensten, de politie-
diensten en de gerechtelijke autoriteiten.

(5) De Europese Unie dient aanvullende maatregelen te nemen
om Resolutie 1373(2001) van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties uit te voeren.

(6) In artikel 4 van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 be-
treffende de toepassing van specifieke maatregelen ter be-
strijding van het terrorisme (3) is bepaald dat de lidstaten

elkaar via de politiële en justitiële samenwerking in straf-
zaken in het kader van Titel VI van het Verdrag betreffende
de Europese Unie de ruimst mogelijke bijstand verlenen bij
het voorkomen en bestrijden van terroristische daden.

(7) Dit besluit van de Raad is de eerste stap naar de vaststelling
van concrete maatregelen ten aanzien van de in artikel 4
van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB be-
doelde personen, groepen of entiteiten,

BESLUIT:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a) „de op de lijst vermelde personen, groepen of entiteiten”: de
personen, groepen of entiteiten die zijn vermeld in de bij-
lage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van
de Raad betreffende de toepassing van specifieke maatrege-
len ter bestrijding van het terrorisme;

b) „strafbare feiten van terroristische aard”: de in de artikelen 1
tot en met 3 van het kaderbesluit inzake terrorismebestrij-
ding genoemde strafbare feiten (4);

c) „de Europol-overeenkomst”: de overeenkomst van 26 juli
1995 tot oprichting van een Europese politiedienst (5);

d) „het besluit inzake Eurojust”: Besluit 2002/187/JAI van de
Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van
Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van cri-
minaliteit te versterken (5).

Artikel 2

1. Elke lidstaat wijst te midden van zijn politiediensten een
contactpunt aan dat toegang heeft tot gegevens die betrekking
hebben op en het resultaat zijn van strafrechtelijke onderzoe-
ken die door de wetshandhavingsautoriteiten worden gevoerd
met betrekking tot strafbare feiten van terroristische aard waar-
bij eender welke van de op de lijst vermelde personen, groepen
of entiteiten betrokken is, en dat deze gegevens bundelt.
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2. Deze gegevens omvatten ten minste het volgende, voor-
zover bekend:

a) identificatiegegevens van de persoon, groep of entiteit;

b) de onderzochte handelingen en de specifieke omstandighe-
den daarvan;

c) het verband met andere zaken;

d) het gebruik van communicatietechnologieën;

e) de dreiging die uitgaat van het bezit van massavernietigings-
wapens.

3. Elke lidstaat waarborgt dat deze door het contactpunt
overeenkomstig de Europol-overeenkomst verzamelde gegevens
aan Europol worden meegedeeld om te worden verwerkt over-
eenkomstig artikel 10, met name lid 6, van deze overeenkomst.

Artikel 3

1. Elke lidstaat wijst in het kader van zijn gerechtelijk sys-
teem een contactpunt aan dat toegang heeft tot gegevens die
betrekking hebben op en voortvloeien uit strafprocessen die
onder de verantwoordelijkheid van de justitiële autoriteiten
zijn gevoerd met betrekking tot strafbare feiten van terroristi-
sche aard waarbij eender welke van de op de lijst vermelde
personen, groepen of entiteiten betrokken is, en dat deze ge-
gevens bundelt. Het contactpunt is de nationale correspondent
van Eurojust inzake terrorisme in de lidstaten waar hij is aange-
wezen.

2. Deze gegevens omvatten ten minste het volgende, voor-
zover bekend:

a) identificatiegegevens van de persoon, groep of entiteit;

b) de onderzochte handelingen en de specifieke omstandighe-
den daarvan;

c) het verband met andere zaken;

d) de eventuele verzoeken om wederzijdse bijstand, rogatoire
commissies daaronder begrepen, aan of van een andere lid-
staat, alsmede de resultaten daarvan.

3. Elke lidstaat waarborgt dat de in lid 2 bedoelde gegevens
die door het contactpunt zijn verzameld overeenkomstig het

besluit inzake Eurojust aan Eurojust worden medegedeeld ten
behoeve van de uitvoering van eender welke van haar taken.

Artikel 4

De lidstaten maken ten volle gebruik van de mogelijkheden en
voordelen van de gemeenschappelijke onderzoeksteams om de
strafbare feiten van terroristische aard waarbij eender welke van
de op de lijst vermelde personen, groepen of entiteiten betrok-
ken is te onderzoeken en te vervolgen.

Artikel 5

De lidstaten zorgen ervoor dat de gegevens die zij overeenkom-
stig de artikelen 1 en 2 aan Europol en Eurojust mededelen
door beide organen kunnen worden uitgewisseld op grond van
een tussen hen te sluiten samenwerkingsovereenkomst, zulks
overeenkomstig de Europol-overeenkomst en het besluit inzake
Eurojust.

Artikel 6

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om te waarborgen
dat de verzoeken om rechtshulp en de verzoeken om erken-
ning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen van een
andere lidstaat met betrekking tot strafbare feiten van terroris-
tische aard waarbij eender welke van de op de lijst vermelde
personen, groepen of entiteiten betrokken is, met spoed en
voorrang worden behandeld.

Artikel 7

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om te waarborgen
dat eender welk document, dossier, bestand, voorwerp of ander
bewijsstuk, dat in beslag is genomen of is geconfisqueerd tij-
dens een strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke pro-
cedure tegen eender welke van de op de lijst vermelde per-
sonen, groepen of entiteiten, toegankelijk of onmiddellijk be-
schikbaar is voor de autoriteiten van andere lidstaten wanneer
daar een onderzoek wordt gevoerd of kan worden ingesteld
tegen deze personen, groepen of entiteiten.

Artikel 8

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Ge-
meenschappen.

Gedaan te Brussel, . . .

Voor de Raad

De voorzitter

. . .
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