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BIJLAGE  

Ontwerpbesluit van de Europese Raad 

tot wijziging van artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie met betrekking tot de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie 

(EOM) 

 

DE EUROPESE RAAD, 

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 17, lid 1, alsmede het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 86, lid 4, 

Gezien het advies van de Europese Commissie, 

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement, 

Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Krachtens artikel 86, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) kan de Europese Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door 

het Europees Parlement en na raadpleging van de Commissie een besluit vaststellen tot 

wijziging van de leden 1 en 2 van dat artikel, teneinde de bevoegdheden van het Europees 

Openbaar Ministerie bij de bestrijding van ernstige criminaliteit met een grensoverschrijdende 

dimensie uit te breiden.  

   

(2) Rekening houdend met het grensoverschrijdende karakter van terrorisme en erkennend 

dat een alomvattende Europese respons op terrorisme nodig is, acht de Europese Raad het 

noodzakelijk artikel 86, leden 1 en 2, van het Verdrag te wijzigen teneinde de bevoegdheden 

van het Europees Openbaar Ministerie uit te breiden tot terroristische misdrijven die 

verscheidene lidstaten schaden, 

 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt als 

volgt gewijzigd: 

1) In lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door: 
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"1. Ter bestrijding van terrorisme en strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie 

schaden, kan de Raad op de grondslag van Eurojust volgens een bijzondere 

wetgevingsprocedure bij verordeningen een Europees openbaar ministerie instellen. De Raad 

besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.". 

 

2)  Lid 2 wordt vervangen door: 

"2. Het Europees openbaar ministerie is, in voorkomend geval in samenwerking met Europol, 

bevoegd voor het opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van daders van en 

medeplichtigen aan terroristische strafbare feiten die verscheidene lidstaten schaden en 

strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie, zoals omschreven in de in lid 1 

bedoelde verordening, schaden. Het Europees openbaar ministerie is belast met de 

rechtsvordering voor de bevoegde rechterlijke instanties van de lidstaten in verband met deze 

strafbare feiten.". 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan. 

 

Gedaan te Brussel, xx xxxxx 20xx. 

Voor de Europese Raad  

De voorzitter  

 

 

 


