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Voorrechten en immuniteiten van Europol *

Initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje met het oog op de
aanneming van een Akte van de Raad tot vaststelling van het Protocol tot wijziging van de
Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), het
Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en
het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn
organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (5455/2002 – C5-0053/2002 –
2002/0804 (CNS))

Het initiatief wordt verworpen.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk
België en het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een Akte van de Raad
tot vaststelling van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een
Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), het Protocol betreffende de prejudiciële
uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van de
Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de
voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-
directeuren en zijn personeelsleden(5455/2002 – C5-0053/2002 – 2002/0804(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje (5455/2002)1,

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag
(C5-0053/2002),

– 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 (A5-0173/2002),

1. verwerpt het initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje;

2. verzoekt het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje derhalve hun initiatief in te trekken
en een nieuw initiatief in te dienen tot aanneming van een besluit van de Raad op basis van
artikel 34, lid 2, letter c) van het EU-Verdrag dat in de plaats komt van de bestaande
Europol-overeenkomst;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de
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Commissie, alsmede aan de regeringen van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje.


