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P5_TA(2002)0428 

Bestrijding van het terrorisme: politiële en justitiële samenwerking * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het 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 (7756/4/2002 – C5-0319/2002 – 
2002/0808(CNS)) 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het initiatief van het Koninkrijk Spanje en het herziene initiatief (7756/20021 en 
7756/4/2002), 

– gezien de artikelen 30, 31 en 34, lid 2, letter c) van het EG-Verdrag, 

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EG-Verdrag 
(C5-0319/2002), 

– gelet op de artikelen 106, 67 en 61 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken (A5-0305/2002), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van het Koninkrijk Spanje zoals gewijzigd; 

2. verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. 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; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het initiatief van het Koninkrijk Spanje; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie en de regering van het Koninkrijk Spanje. 

                                                 
1 PB C 126 van 28.5.2002, blz. 22. 
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Herzien initiatief (7756/4/2002)  Amendementen van het Parlement 

 
 

Amendement 1 
Overweging 8 

 
(8) Dit besluit eerbiedigt de fundamentele 
rechten en de beginselen die worden erkend 
bij artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Geen enkele bepaling in dit 
besluit mag zo worden uitgelegd dat inbreuk 
zou kunnen worden gemaakt op de 
wettelijke bescherming die personen, 
groepen of entiteiten die zijn vermeld in de 
bijlage bij het gemeenschappelijk standpunt 
uit hoofde van de nationale wetgeving 
genieten. 

(8) Dit besluit eerbiedigt de fundamentele 
rechten en de beginselen die worden erkend 
bij artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, door het Europees Verdrag 
voor de bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Geen enkele bepaling in dit 
besluit mag zo worden uitgelegd dat inbreuk 
zou kunnen worden gemaakt op de 
wettelijke bescherming en de bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden die personen, 
groepen of entiteiten die zijn vermeld in de 
bijlage bij het gemeenschappelijk standpunt 
uit hoofde van de nationale, Europese en 
internationale wetgeving genieten. 

 
 

Amendement 2 
Overweging 8 bis (nieuw)  

 (8 bis) Alle informatie, documenten of 
bewijzen die aan Europol of Eurojust 
worden doorgegeven uit hoofde van dit 
besluit, tussen Europol en Eurojust 
worden uitgewisseld uit hoofde van de 
ingevolge artikel 5 te sluiten 
samenwerkingsovereenkomst, dan wel  
aan derden worden doorgegeven uit 
hoofde van de Europol-overeenkomst of 
het besluit inzake Eurojust, mogen alleen 
worden gebruikt ten behoeve van 
strafrechtelijk onderzoek naar strafbare 
feiten van terroristische aard.  

Amendement 3 
Overweging 8 ter (nieuw) 

 
 (8 ter) Voor alle gegevens die aan Europol 

of Eurojust worden doorgegeven, tussen 
Europol en Eurojust worden uitgewisseld 
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uit hoofde van de ingevolge artikel 5 te 
sluiten samenwerkingsovereenkomst, of 
aan derden worden doorgegeven uit 
hoofde van de Europol-overeenkomst of 
het besluit inzake Eurojust, dient een 
beschermingsniveau voor persoonlijke 
gegevens te worden gewaarborgd dat ten 
minste gelijkwaardig is met de 
bescherming die voortvloeit uit de 
toepassing van de beginselen van het 
Verdrag van de Raad van Europa van 28 
januari 1981 en van die van Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurllijke personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens1. 
_________ 
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.   

Amendement 4 
Overweging 8 quater (nieuw) 

 
 (8 quater) De toenemende 

grensoverschrijdende politiële 
samenwerking, het Europese 
arrestatiebevel en het opzetten van 
gemeenschappelijke onderzoeksteams 
tonen aan dat het dringend noodzakelijk is 
dat de lidstaten overeenstemming bereiken 
over onderzoekstechnieken.  

Amendement 5 
Overweging 8 quinquies (nieuw) 

 
 (8 quinquies) De verbetering in de 

operationele mogelijkheden van Europol 
vraagt ook om verbetering in het 
parlementaire toezicht en toepassing van de 
bepalingen inzake de bevoegdheid van het 
Hof van Justitie (art. 35 van het EU-
Verdrag). 

Amendement 6 
Artikel 3, lid 1 

1. Elke lidstaat wijst een nationale 
correspondent van Eurojust inzake 
terrorisme aan, krachtens artikel 12 van het 
besluit inzake Eurojust, of een geëigende 

1. Elke lidstaat wijst een nationale 
correspondent van Eurojust inzake 
terrorisme aan, krachtens artikel 12 van het 
besluit inzake Eurojust en zorgt 
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rechterlijke of andere bevoegde instantie, 
of indien het rechtsstelsel daarin voorziet 
meer dan één instantie, en zorgt 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ervoor dat deze correspondent of 
geëigende rechterlijke of andere bevoegde 
instantie toegang heeft tot alle relevante 
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 terroristische aard 
waarbij eender welke van de op de lijst 
vermelde personen, groepen of entiteiten 
betrokken is, en deze gegevens kan 
verzamelen. 

overeenkomstig de nationale wetgeving 
ervoor dat deze correspondent  toegang 
heeft tot alle relevante 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 terroristische aard 
waarbij eender welke van de op de lijst 
vermelde personen, groepen of entiteiten 
betrokken is, en deze gegevens kan 
verzamelen. 

Amendement 7 
Artikel 3, lid 2, inleidende formule 

2. Iedere lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat op 
zijn minst de hierna volgende gegevens, 
die door de nationale correspondent of de 
geëigende rechterlijke of andere bevoegde 
instantie zijn verzameld, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en voor zover toegestaan op 
grond van de bepalingen van het besluit 
inzake Eurojust, aan Eurojust worden 
medegedeeld ten behoeve van de 
uitvoering van haar taken: 

2. Iedere lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat op 
zijn minst de hierna volgende gegevens, 
die door de nationale correspondent zijn 
verzameld, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving en voor zover 
toegestaan op grond van de bepalingen van 
het besluit inzake Eurojust, aan Eurojust 
worden medegedeeld ten behoeve van de 
uitvoering van haar taken: 

Amendement 8 
Artikel 3 bis (nieuw) 

 
 Artikel 3 bis 

Bij het verzamelen, opslaan en/of 
uitwisselen van persoonlijke gegevens uit 
hoofde van dit besluit worden criteria in 
acht genomen die gelijkwaardig zijn aan 
het bepaalde in Richtlijn 95/46/EG.  

Amendement 9 
Artikel 4  

De lidstaten nemen, voor zover nodig, de 
noodzakelijke maatregelen voor het 
opzetten van gemeenschappelijke 
onderzoeksteams met het oog op 
strafrechtelijk onderzoek van strafbare 

1. Wanneer onderzoek door een lidstaat 
van strafbare feiten van terroristische 
aard moeilijke en veeleisende opsporingen 
vergt die ook andere lidstaten betreffen of 
wanneer de omstandigheden van het geval 
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feiten van terroristische aard waarbij 
eender welke van de op de lijst vermelde 
personen, groepen of entiteiten betrokken 
is. 

een gecoördineerd of gezamenlijk 
optreden in de betrokken lidstaten vergen, 
zetten de lidstaten gemeenschappelijke 
onderzoeksteams op overeenkomstig het 
kaderbesluit 2002/465/JBZ. 
2. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om te verzekeren dat, 
wanneer een nationale ambtenaar 
deelneemt aan een gemeenschappelijk 
onderzoeksteam dat is opgezet met het oog 
op strafrechtelijk onderzoek van strafbare 
feiten van terroristische aard waarbij 
eender welke van de op de lijst vermelde 
personen, groepen of entiteiten betrokken 
is, die ambtenaar het team voorziet van 
alle informatie waarover die lidstaat 
beschikt met betrekking tot die op de lijst 
vermelde personen, groepen of entiteiten 
of tot de strafbare feiten waarvan die 
personen worden verdacht ze te hebben 
begaan of te zullen begaan, 
overeenkomstig het kaderbesluit 
2002/465/JBZ. 
3. Ingevolge dit besluit worden lidstaten 
geacht ermee te hebben ingestemd 
(behoudens hun uitdrukkelijke verklaring 
van het tegendeel op het moment waarop 
een gemeenschappelijk onderzoeksteam 
wordt opgezet) dat alle informatie die op 
wettige wijze is verkregen door een lid of 
vervangend lid van een overeenkomstig 
het kaderbesluit 2002/465/JBZ opgezet 
gemeenschappelijk onderzoeksteam kan 
worden gebruikt voor opsporing, 
onderzoek en vervolging van strafbare 
feiten van terroristische aard, waarbij 
eender welke van de op de lijst vermelde 
personen, groepen of entiteiten betrokken 
is, op grond van  artikel 1, lid 10, sub b, 
van het kaderbesluit 2002/465/JBZ. 

 
Amendement 10 

Artikel 4, lid 4 (nieuw) 
 
 4. De rechter kan toetsen of een lid van een 

gemeenschappelijk onderzoeksteam al zijn 
informatie op rechtmatige wijze heeft 
verkregen. De lidstaten komen bindende 
instrumenten overeen voor  de 
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onderzoeksmethoden van zowel nationale 
ambtenaren als van Europol-ambtenaren.  

 
Amendement 11 

Artikel 5 
 
De lidstaten zorgen ervoor dat alle relevante 
gegevens die zij, overeenkomstig de 
artikelen 2 en 3, aan Europol en Eurojust 
meedelen en die verband houden met eender 
welke van de op de lijst vermelde personen, 
groepen of entiteiten of met strafbare feiten 
waarvan zij verdacht worden of die zij van 
plan zijn te plegen, door beide organen 
kunnen worden uitgewisseld voorzover 
toegestaan op grond van de tussen hen te 
sluiten samenwerkingsovereenkomst, zulks 
overeenkomstig de Europol-overeenkomst 
en het besluit inzake Eurojust. 

De lidstaten zorgen ervoor dat relevante 
gegevens die zij, overeenkomstig de 
artikelen 2 en 3, aan Europol en Eurojust 
meedelen en die verband houden met eender 
welke van de op de lijst vermelde personen, 
groepen of entiteiten of met strafbare feiten 
waarvan zij verdacht worden of die zij van 
plan zijn te plegen, door beide organen 
kunnen worden uitgewisseld voorzover 
toegestaan door de internationale, Europese 
en nationale bepalingen inzake de 
behandeling en doorgifte van persoonlijke 
gegevens en in het bijzonder inzake de 
vertrouwelijkheid van het strafrechtelijk 
onderzoek, die moeten worden opgenomen 
in de tussen hen te sluiten 
samenwerkingsovereenkomst, zulks 
overeenkomstig de Europol-overeenkomst 
en het besluit inzake Eurojust. De bij 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens1 ingestelde toezichthoudende 
autoriteit is hiervoor verantwoordelijk. 
_________ 
1 PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1. 

 

Amendement 12 
Artikel 7 bis (nieuw) 

 
 Artikel 7 bis 

1. De Raad evalueert jaarlijks de 
toepassing en doeltreffendheid van dit 
besluit. 
2. Het Europees Parlement wordt in het 
jaarlijks debat overeenkomstig artikel 39 
van het EU-Verdrag op de hoogte 
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gebracht van deze evaluatie.  
 

Amendement 13 
Artikel 7 bis, alinea 2 bis (nieuw) 

 
 Na iedere herziening van de lijst van 

personen, groepen of entiteiten, uitgevoerd 
overeenkomstig het Gemeenschappelijk 
Standpunt 2002/931/GBVB stelt de Raad 
het Europees Parlement in kennis van de 
wijzigingen die hij heeft aangebracht in de 
lijst in de bijlage bij dat Gemeenschappelijk 
Standpunt. 
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