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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door 

Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en 

Montenegro 

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)) 

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van de Raad (11596/2015), 

– gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd 

bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de 

overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 

(C8-0299/2015), 

– gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de 

oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te 

versterken
1
, en met name artikel 26 bis, lid 2, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken (A8-0008/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad; 

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 de door het Parlement goedgekeurde tekst; 

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

de Commissie en Eurojust. 

 

                                                 
1
 PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1. 
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TOELICHTING 

 

Dit voorstel behelst de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en 

Montenegro met het oog op versterking van de justitiële samenwerking bij de bestrijding van 

zware criminaliteit, met name georganiseerde criminaliteit, en terrorisme. Deze 

ontwerpovereenkomst bevat bepalingen omtrent operationele samenwerking tussen Eurojust 

en Montenegro, zoals detachering door Montenegro van een verbindingsmagistraat bij 

Eurojust en uitwisseling van informatie, met inbegrip van persoonsgegevens. 

 

Het gemeenschappelijk controleorgaan van Eurojust heeft overeenkomstig artikel 226 bis, 

punt 2 van het Eurojust-besluit zijn goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst gehecht; het 

desbetreffende advies is als bijlage bij de ontwerpovereenkomst gevoegd. Het 

gemeenschappelijk controleorgaan overwoog met name dat alle door Eurojust voorgestelde 

wijzigingen in de ontwerptekst in aanmerking zijn genomen en dat Montenegro partij is bij is 

bij het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen 

met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en het Aanvullend 

Protocol inzake toezichthoudende autoriteiten en grensoverschrijdend verkeer van gegevens. 

Het gemeenschappelijk controleorgaan stelde vast dat de bepalingen inzake uitwisseling van 

persoonsgegevens in de ontwerpovereenkomst toereikend zijn.  

 

Voor een krachtiger bestrijding van transnationale misdaad en nauwere justitiële 

samenwerking in Europa, bestaat er een duidelijke operationele noodzaak voor Eurojust om 

met Montenegro samen te werken. 

 

Ingevolge artikel 26 bis, lid 2, van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende 

de oprichting van Eurojust, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Raad 2009/426/JBZ 

van 16 december 2008, moet de Raad bij gekwalificeerde meerderheid zijn goedkeuring 

hechten aan overeenkomsten die Eurojust met derde landen of internationale organisaties 

sluit. 

 

Ingevolge artikel 39, lid 1, van het vroegere Verdrag betreffende de Europese Unie, dat 

volgens de uitspraak van het Hof van Justitie van 16 april 2015 ingevolge artikel 9 van 

protocol nr. 36 nog steeds van kracht is, moet de Raad bij de vaststelling van 

uitvoeringsmaatregelen op grond van het derde-pijleracquis het Parlement raadplegen, waarbij 

hij een termijn mag stellen waarbinnen het Parlement zijn advies moet uitbrengen (HvJ EU C-

317/13 en C-679/13, 15 april 2015). 

 

De rapporteur kan instemmen met de sluiting van deze samenwerkingsovereenkomst met 

Montenegro, omdat dit de bestrijding van zware criminaliteit helpt versterken en bijdraagt aan 

een nauwere justitiële samenwerking, met name op gebied van georganiseerde criminaliteit en 

terrorisme. 
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