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P5_TA(2002)0150

Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken *

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een kaderprogramma op basis
van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie - Politiële en justitiële
samenwerking in strafzaken (COM(2001) 646 – C5-0694/2001 – 2001/0262(CNS))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) In de conclusies van de Europese Raad
van Tampere wordt opgeroepen om de
samenwerking ter voorkoming en
bestrijding van criminaliteit te intensiveren,
met inbegrip van die waarbij gebruik wordt
gemaakt van de nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën teneinde een
echte Europese ruimte van
rechtvaardigheid tot stand te brengen.

(2) In de conclusies van de Europese Raad
van Tampere wordt opgeroepen om de
samenwerking ter voorkoming en
bestrijding van criminaliteit te intensiveren,
met inbegrip van die waarbij gebruik wordt
gemaakt van de nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën teneinde een
echte Europese ruimte van
rechtvaardigheid tot stand te brengen. In
het actieplan "Voorkoming en bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit: Een
strategie van de Europese Unie voor het
begin van het nieuwe millennium"2 wordt
de betekenis van de samenwerking op dit
gebied opnieuw benadrukt.
____________
1 PB C 124 van 3.5.2000, blz. 1.

Amendement 2
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) In het kaderbesluit van de Raad
van 15 maart 2001 inzake de status van
het slachtoffer in de strafprocedure1 wordt
in artikel 12 samenwerking tussen de
lidstaten verlangd, om een doeltreffende
bescherming van de belangen van de
slachtoffers in het strafproces mogelijk te

                                               
1 PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 345.
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maken.
______________
1 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 1.

Amendement 3
Overweging 8

(8) Het is wenselijk dat de continuïteit van
de door het programma ondersteunde acties
wordt gegarandeerd door hun coördinatie
in één enkel referentiekader waardoor de
rationalisering van de procedures, een beter
beheer en meer schaalvoordelen mogelijk
worden.

(8) Het is wenselijk dat de continuïteit van
de door het programma ondersteunde acties
wordt gegarandeerd door hun coördinatie
in één enkel referentiekader waardoor de
rationalisering van de procedures, een beter
beheer en meer schaalvoordelen mogelijk
worden. Als gevolg van de toenemende
belangstelling voor samenwerking op dit
gebied en als gevolg van de in dit
programma opnieuw opgenomen
ambitieuze doelstellingen kan het echter
noodzakelijk blijken te zijn daarvoor ook
in de toekomst extra begrotingsmiddelen
ter beschikking te stellen.

Amendement 4
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De uitgaven voor het nieuwe
kaderprogramma dienen verenigbaar te
zijn met het huidige plafond voor rubriek
3 van de financiële vooruitzichten en er
mogen geen beperkingen worden
opgelegd aan andere programma's die
momenteel uit dezelfde rubriek worden
gefinancierd.

Amendement 5
Overweging 8 ter (nieuw)

(8 ter) De jaarlijks aan het programma toe
te wijzen kredieten worden door de
begrotingsautoriteit tijdens de
begrotingsprocedure vastgesteld.

Amendement 6
Artikel 1, lid 2
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2. Het programma wordt vastgesteld voor
een periode die loopt van 1 januari 2003 tot
en met 31 december 2007, na welke
looptijd het kan worden verlengd.

Het programma wordt vastgesteld voor een
periode die loopt van 1 januari 2003 tot en
met 31 december 2006. Na deze looptijd
kan het met instemming van de
begrotings- en wetgevingsautoriteit
worden verlengd.

Amendement 7
Artikel 2, lid 1, inleidende formule

1. Het programma draagt bij tot de algemene
doelstelling de burgers in een ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een
hoog niveau van zekerheid te verschaffen. In
dit kader is het programma gericht op:

1. Het programma draagt bij tot de algemene
doelstelling de burgers in een ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een
hoog niveau van bescherming,
rechtszekerheid en rechten te verschaffen.
In dit kader is het programma gericht op:

Amendement 8
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en
evaluatie van het Europees beleid op dit
gebied;

a) bevorderen van de tenuitvoerlegging
van het desbetreffend Europees beleid,
aantonen van eventuele gebreken en zo
nodig voorstellen voor verbeteringen
doen;

Amendement 9
Artikel 2, lid 1, letter b)

b) het aanmoedigen en bevorderen van
netwerkvorming, wederzijdse
samenwerking in het kader van algemene
thema' die van gemeenschappelijk belang
zijn voor de lidstaten, uitwisseling en
verspreiding van informatie, ervaringen en
beproefde methoden, plaatselijke en
regionale samenwerking, verbetering en
aanpassing van de opleidingen en
wetenschappelijk en technisch onderzoek;

b) het aanmoedigen en bevorderen van
netwerkvorming, uitwisseling en
verspreiding van informatie, ervaringen en
intergouvernementele, regionale en
plaatselijke samenwerking, verbetering en
aanpassing van de opleidingen en
wetenschappelijk en technisch onderzoek;

Amendement 10
Artikel 2, lid 2, letter a)

a) algemene en strafrechtelijke justitiële a) justitiële samenwerking op het gebied
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samenwerking, met inbegrip van de
voortdurende opleiding van magistraten;

van het strafrechtelijk onderzoek,
rechtshandhaving en strafvervolging,
alsmede de voortdurende opleiding van
magistraten;

Amendement 11
Artikel 2, lid 2, letter c)

c) de samenwerking tussen deze diensten en
andere particuliere of overheidsorganen in
de lidstaten die betrokken zijn bij de
preventie en bestrijding van al dan niet
georganiseerde criminaliteit;

c) de samenwerking tussen deze diensten en
andere particuliere of overheidsorganen in
de lidstaten die betrokken zijn bij de
preventie en bestrijding van al dan niet
georganiseerde criminaliteit en vooral
terrorisme, mensenhandel en misdaden
tegen kinderen, sluikhandel in verdovende
middelen en wapens, corruptie en fraude;

Amendement 12
Artikel 2, lid 2, letter d)

d) bijstand aan slachtoffers van criminele
activiteiten.

d) samenwerking tussen de lidstaten ter
verwezenlijking van een doeltreffende
bescherming van de belangen van
slachtoffers in de strafprocedure, met
name de oprichting van een netwerk van
aanspreekpunten voor bijstand aan
slachtoffers van criminele activiteiten.

Amendement 13
Artikel 2, lid 2, letter d) bis (nieuw)

d bis) betere rechten van de verdediging
en procedurele waarborgen, met name
bijstand aan personen die in het kader
van een grensoverschrijdende justitiële
samenwerking betrokken zijn bij
strafprocessen;

Amendement 14
Artikel 3, lid 1

1. Het programma medefinanciert
projecten ten behoeve van de in lid 2
vermelde doelgroepen die een looptijd
hebben van ten hoogste twee jaar en die

1. Het programma medefinanciert
projecten ten behoeve van de in lid 2
vermelde doelgroepen die een looptijd
hebben van ten hoogste twee jaar en die
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worden voorgedragen door particuliere of
overheidsorganen, met inbegrip van
beroepsorganisaties, niet-gouvernementele
organisaties, verenigingen, organisaties die
de bedrijfswereld vertegenwoordigen,
onderzoeksinstellingen, instellingen voor
initiële en voortgezette opleiding en de
rechtshandhavingsinstanties van de
lidstaten en van de kandidaat-lidstaten.

worden voorgedragen door particuliere of
overheidsorganen, met inbegrip van
beroepsorganisaties, niet-gouvernementele
organisaties, verenigingen, organisaties die
de bedrijfswereld vertegenwoordigen,
onderzoeksinstellingen, instellingen voor
initiële en voortgezette opleiding (zoals
universiteiten of politieacademies) en de
rechtshandhavingsinstanties van de
lidstaten en van de kandidaat-lidstaten.

Amendement 15
Artikel 3, lid 2, letter d) bis (nieuw)

d bis) andere relevante organisaties voor de
verdediging en waarborging van de rechten
van de verdediging in strafzaken.

Amendement 16
Artikel 3, lid 3

3. Om voor medefinanciering in
aanmerking te komen moeten bij de
projecten tenminste drie of twee lidstaten
en een kandidaat-lidstaat worden betrokken
en moeten de projecten de in artikel 2
genoemde doelstellingen nastreven.

3. Om voor medefinanciering in
aanmerking te komen moeten bij de
opstelling van het ontwerpproject en bij de
uitvoering tenminste drie of twee lidstaten
en een kandidaat-lidstaat worden betrokken
en moeten de projecten de in artikel 2
genoemde doelstellingen nastreven.

Het inspraakrecht van de lidstaten is
afhankelijk van de voorwaarden die in de
Europa-overeenkomsten en in de
aanvullende protocollen alsmede in de
besluiten van de desbetreffende
associatieraden worden vastgesteld.

Amendement 17
Artikel 5, lid 5

5. De in artikel 3, lid 4, bedoelde specifieke
projecten en aanvullende maatregelen
kunnen evenwel voor 100% worden
gefinancierd, binnen de grens van 10% van
de jaarlijkse kredieten die voor het
programma worden toegekend voor elk van
beide categorieën.

5. De in artikel 3, lid 4, bedoelde specifieke
projecten en aanvullende maatregelen
kunnen evenwel voor 100% worden
gefinancierd, mits deze van specifiek
belang zijn voor de Europese Unie, en met
minder middelen niet op adequate wijze
zouden kunnen worden uitgevoerd en zij
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binnen de grens van 10% van de jaarlijkse
kredieten die voor het programma worden
toegekend voor elk van beide categorieën
blijven;

Amendement 18
Artikel 6, lid 3, letter a)

a) zij bereidt een jaarlijks werkprogramma
voor met specifieke doelstellingen,
thematische prioriteiten en eventueel een
lijst van specifieke projecten en
aanvullende maatregelen;

a) zij bereidt een jaarlijks werkprogramma
voor met specifieke doelstellingen,
thematische prioriteiten en eventueel een
lijst van specifieke projecten en
aanvullende maatregelen; het Europees
Parlement wordt tijdig vóór de
besluitvorming van het geplande
werkprogramma op de hoogte gebracht,
zodat het eventueel extra impulsen kan
geven;

Amendement 19
Artikel 10 bis (nieuw)

Artikel 10 bis
Bekendmaking

De resultaten van het onderzoeks- en
studiewerk dat aan de hand van dit
programma mee gefinancierd wordt,
worden bekend gemaakt op het internet en
kunnen ook in de vorm van kopie of
afschrift bezorgd worden, in dat geval tegen
betaling van een heffing die niet hoger mag
liggen dan de reële reproductie- en
verzendingskosten.

Amendement 20
Artikel 11, lid 1, inleidende formule

1. De Commissie zorgt voor een
regelmatige follow-up van dit programma
en dient bij het Europees Parlement en de
Raad:

1. De Commissie zorgt voor een
regelmatige follow-up van dit programma.
Zij informeert het Europees Parlement
over het goedgekeurde werkprogramma
en de medegefinancierde projecten en
dient bij het Europees Parlement en de
Raad:
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Amendement 21
Artikel 11, lid 1, letter a)

a) uiterlijk op 30 juni 2005 een tussentijds
evaluatieverslag in over de
tenuitvoerlegging van dit programma,

a) uiterlijk op 30 juni 2004 een tussentijds
evaluatieverslag in over de
tenuitvoerlegging van dit programma,

Amendement 22
Artikel 11, lid 1, letter c)

c) uiterlijk op 30 juni 2008 een definitief
evaluatieverslag in over het gehele
programma.

c) uiterlijk op 30 juni 2007 een definitief
evaluatieverslag in over het gehele
programma.
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de
Raad tot vaststelling van een kaderprogramma op basis van titel VI van het Verdrag
betreffende de Europese Unie - Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
(COM(2001) 646 – C5-0694/2001 – 2001/0262(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 6461),

– gelet op de artikelen 31 en 34, lid 2 van het EU-Verdrag,

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag
(C5-0694/2001),

– gelet op de artikelen 106 en 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A5-0082/2002),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.

                                               
1 PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 345.
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