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BEKNOPTE MOTIVERING 

Voor Europese integratie op politiek en economisch gebied is volledige integratie op justitieel 

gebied en van de rechterlijke macht en in het algemeen vereist. 

De politieke entiteiten moeten zich niet bemoeien met de werking van de gerechtelijke 

instanties, en daarom is de rapporteur van mening dat de Commissie niet moet deelnemen aan 

het besluitvormingsproces van Eurojust. 

Criminaliteit, met name van economische aard, vormt een belemmering voor de economische 

en sociale ontwikkeling, aangezien ze indruist tegen de wetten inzake gezonde sociale 

interactie en de markt verstoort. Dat moet doeltreffend worden aangepakt door middel van 

passende wetgeving en rechterlijke instanties die snel en onpartijdig optreden. 

De algemene benadering in het voorstel van de Commissie is dat het Europees Openbaar 

Ministerie (EOM) geen lid is van Eurojust en dus de vergaderingen ervan alleen kan bijwonen 

als waarnemer "zonder stemrecht", ingevolge artikel 12, lid 2, en artikel 16, lid 7.  

Op grond van artikel 86, lid 1, van het VWEU dient het Europees Openbaar Ministerie echter 

"op grondslag van Eurojust" te worden ingesteld, wat concreet betekent dat het Europees 

Openbaar Ministerie lid moet zijn van Eurojust om deze band in stand te houden en te 

waarborgen dat grensoverschrijdende misdaad doeltreffend wordt bestreden.  

In artikel 41, lid 2, van het voorstel wordt al bepaald dat Eurojust elk verzoek om 

ondersteuning van het Europees Openbaar Ministerie onverwijld in behandeling zal nemen en 

dergelijke verzoeken in voorkomend geval zal behandelen alsof zij afkomstig waren van een 

voor justitiële samenwerking bevoegde nationale autoriteit. In elk geval moet er nauwer 

worden samengewerkt tussen Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie. 

Bijlage 1 bevat een lijst van vormen van ernstige criminaliteit waarvoor Eurojust  bevoegd is. 

Daartoe behoren "misdrijven tegen de financiële belangen van de Unie". 

In artikel 3, lid 1, van het voorstel staat te lezen dat Eurojust niet bevoegd is voor "de 

strafbare feiten die onder de bevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie vallen".  

Deze worden in artikel 86 van het VWEU nu juist omschreven als "strafbare feiten die de 

financiële belangen van de Unie schaden", hetgeen de mogelijkheid van 

bevoegdheidsgeschillen tussen beide entiteiten vergroot.  

De Commissie is van mening dat artikel 13 van het voorstel tot instelling van het Europees 

Openbaar Ministerie (COM(2013) 534) in gevallen die de financiële belangen van de Unie en 

ook die van de lidstaten betreffen, de mogelijkheid biedt om de bevoegdheid voor dergelijke 

strafbare feiten aan de nationale autoriteiten over te dragen.  

In dergelijke gevallen zou Eurojust een coördinerende rol kunnen spelen, aangezien het ook 

bevoegd is voor strafbare feiten die de financiële belangen van de lidstaten kunnen schaden.  

Die uitleg van de Commissie snijdt echter geen hout, want: 

a) over de instelling van het Europees Openbaar Ministerie wordt nog gediscussieerd en het 

valt niet te verwachten dat die oplossing op grond van artikel 13 ook in de definitieve tekst 

gehandhaafd blijft;  

b) het Europees Openbaar Ministerie zal alleen in een beperkt aantal lidstaten optreden (met 

versterkte samenwerking);  
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c) een dergelijke procedure is wellicht te onhandig om doeltreffend te kunnen zijn. 

Hoewel in het voorstel de "volledige autonomie en onafhankelijkheid van Eurojust" wordt 

bekrachtigd (zie overweging 30), zou de Commissie graag van Eurojust een Europees 

agentschap maken dat onderworpen is aan de gemeenschappelijke aanpak inzake 

agentschappen die het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2012 

overeengekomen zijn.  

Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat er twee vertegenwoordigers van de Commissie betrokken 

zijn bij het bestuur ("beheerstaken") van Eurojust (zie artikel 10, lid 1, maar ook artikel 16, 

lid 4). 

Naar het oordeel van de Commissie vallen onder die beheerstaken echter ook de verkiezing 

van de voorzitter en de vicevoorzitters (artikel 14, lid 1, onder k)), die natuurlijk niet alleen 

administratieve taken hebben.  

In artikel 17, lid 2, wordt bepaald dat de administratief directeur wordt aangesteld uit een lijst 

van door de Commissie voorgedragen kandidaten, wat de keuze voor het college beperkt. 

Het voorstel zwijgt over de beslechting van jurisdictiegeschillen, wat volgens artikel 85, lid 1, 

onder c), van het VWEU een van de belangrijkste taken van Eurojust is  

In het voorstel wordt nergens verwezen naar de samenhang met Kaderbesluit 2009/948/JBZ 

van de Raad, dat beoogt de justitiële samenwerking te verbeteren om te voorkomen dat twee 

of meer EU-lidstaten terzelfder tijd en parallel een strafrechtelijk proces voeren ten aanzien 

van dezelfde persoon en wegens dezelfde feiten.  

In dat kaderbesluit wordt bepaald dat de EU-lidstaten informatie kunnen uitwisselen en 

rechtstreeks met elkaar in overleg kunnen treden in strafrechtelijke procedures. Wanneer er 

geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zaak doorverwezen naar Eurojust, mits de 

betroffen kwestie onder diens bevoegdheid valt.  

Het voorstel inzake Eurojust behelst geen wijziging of intrekking van genoemd kaderbesluit 

en in het voorstel van de Commissie staat ook niets over het instellen van gerechtelijk beroep 

tegen besluiten van Eurojust inzake jurisdictiegeschillen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Aangezien het Europees Openbaar 

Ministerie op de grondslag van Eurojust 

moet worden opgericht, omvat deze 

verordening de bepalingen die 

noodzakelijk zijn om de betrekkingen 

(4) Aangezien het Europees Openbaar 

Ministerie is ingesteld via nauwere 

samenwerking, is de Verordening 

betreffende nauwere samenwerking bij de 

instelling van het Europees Openbaar 
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tussen Eurojust en het Europees Openbaar 

Ministerie te regelen. 
Ministerie bindend in al haar onderdelen 

en alleen rechtstreeks van toepassing op 

lidstaten die deelnemen aan de nauwere 

samenwerking. Daarom blijft Eurojust 

voor lidstaten die niet deelnemen aan het 

Europees Openbaar Ministerie volledig 

bevoegd voor de vormen van ernstige 

criminaliteit die zijn opgesomd in bijlage I 

bij deze verordening. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) De evaluatie van Besluit 

2002/187/JBZ van de Raad en de 

activiteiten van Eurojust (eindverslag van 

30 juni 2015) moeten ook in aanmerking 

worden genomen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De opdracht van Eurojust om de 

coördinatie en samenwerking tussen de 

gerechtelijke autoriteiten te 

vergemakkelijken wordt uitgewerkt in de 

context van andere rechtsinstrumenten, 

zoals Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de 

Raad1 bis. Daarom is het dienstig de 

bepalingen daarvan af te stemmen op deze 

verordening.  

 ____________________ 

 1 bis Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de 

Raad van 30 november 2009 over het 

voorkomen en beslechten van geschillen 

over de uitoefening van rechtsmacht bij 
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strafprocedures 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze verordening neemt de 

grondrechten in acht en gaat uit van de 

beginselen die met name in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

zijn vastgelegd. 

(8) Deze verordening neemt de 

grondrechten en fundamentele vrijheden 

volledig in acht en volgt volledig de 

beginselen die met name in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

zijn erkend. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De vormen van ernstige 

criminaliteit welke twee of meer lidstaten 

schaden, waarvoor Eurojust bevoegd is, 

dienen te worden vastgesteld. Daarnaast 

moet worden bepaald welke zaken die geen 

betrekking hebben op twee of meer 

lidstaten, toch een vervolging op 

gemeenschappelijke basis vereisen. Het 

moet onder meer gaan om opsporing en 

vervolging waarbij slechts een lidstaat en 

een derde staat betrokken zijn, alsook 

zaken waarbij slechts een lidstaat en de 

Unie betrokken zijn. 

(9) De vormen van ernstige 

criminaliteit welke twee of meer lidstaten 

schaden, waarvoor Eurojust bevoegd is, 

dienen ondubbelzinnig te worden 

vastgesteld. Daarnaast moet worden 

bepaald welke zaken die geen betrekking 

hebben op twee of meer lidstaten, toch een 

vervolging op gemeenschappelijke basis 

vereisen. Het moet onder meer gaan om 

opsporing en vervolging waarbij slechts 

een lidstaat en een derde staat betrokken 

zijn, alsook zaken waarbij slechts een 

lidstaat en de Unie betrokken zijn. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bij de uitoefening van zijn 

operationele taken met betrekking tot 

(10) Bij de uitoefening van zijn 

operationele taken met betrekking tot 
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concrete strafzaken dient Eurojust op 

verzoek van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten of op eigen initiatief, te 

handelen hetzij door middel van een of 

meer van de nationale leden, hetzij als 

college. 

concrete strafzaken dient Eurojust op 

verzoek van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten of op eigen initiatief, te 

handelen hetzij door middel van een of 

meer van de nationale leden, hetzij als 

college. Op verzoek van een bevoegde 

autoriteit van een lidstaat of de 

Commissie, moet het ook mogelijk zijn 

voor Eurojust om bijstand te verlenen bij 

onderzoeken waarbij slechts één lidstaat 

betrokken is, maar er gevolgen zijn voor 

de hele Unie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om ervoor te zorgen dat Eurojust 

grensoverschrijdende opsporing passend 

kan ondersteunen en coördineren, is het 

nodig dat alle nationale leden dezelfde 

operationele bevoegdheden hebben zodat 

zij op een meer doeltreffende wijze kunnen 

samenwerken, zowel onderling als met de 

nationale autoriteiten. Aan de nationale 

leden moeten de bevoegdheden worden 

verleend waarmee Eurojust zijn opdracht 

naar behoren kan uitvoeren. Voorbeelden 

van deze bevoegdheden zijn het toegang 

krijgen tot relevante informatie in de 

nationale openbare registers, indienen en 

ten uitvoer leggen van verzoeken om 

wederzijdse rechtshulp en erkenning, 

rechtstreeks contact opnemen en informatie 

uitwisselen met de bevoegde autoriteiten, 

deelnemen aan gemeenschappelijke 

onderzoeksteams en in samenspraak met de 

bevoegde nationale autoriteit of in geval 

van urgentie, opsporingsmaatregelen en 

gecontroleerde afleveringen bevelen. 

(11) Om ervoor te zorgen dat Eurojust 

grensoverschrijdende opsporing passend 

kan ondersteunen en coördineren, is het 

nodig dat alle nationale leden dezelfde 

operationele bevoegdheden hebben zodat 

zij op een meer coherente en doeltreffende 

wijze kunnen samenwerken, zowel 

onderling als met de nationale autoriteiten. 

Aan de nationale leden moeten de 

bevoegdheden worden verleend waarmee 

Eurojust zijn opdracht naar behoren kan 

uitvoeren. Voorbeelden van deze 

bevoegdheden zijn het toegang krijgen tot 

relevante informatie in de nationale 

openbare registers, indienen en ten uitvoer 

leggen van verzoeken om wederzijdse 

rechtshulp en erkenning, rechtstreeks 

contact opnemen en informatie uitwisselen 

met de bevoegde autoriteiten, deelnemen 

aan gemeenschappelijke onderzoeksteams 

en in samenspraak met de bevoegde 

nationale autoriteit of in geval van 

urgentie, opsporingsmaatregelen en 

gecontroleerde afleveringen bevelen. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Het is noodzakelijk Eurojust een 

bestuurs- en beheersstructuur te geven 

waarmee het zijn taken op een meer 

doeltreffende wijze kan uitvoeren en die de 

beginselen eerbiedigt die voor de 

agentschappen van de Unie gelden, zonder 

afbreuk te doen aan de speciale kenmerken 

van Eurojust en zonder dat dit ten koste 

gaat van zijn onafhankelijkheid bij de 

uitoefening van zijn operationele taken. Te 

dien einde moeten de functies van de 

nationale leden, het college en de 

administratief directeur worden 

verduidelijkt en moet een raad van bestuur 

worden ingesteld. 

(12) Het is noodzakelijk Eurojust een 

bestuurs- en beheersstructuur te geven 

waarmee het zijn taken op een meer 

doeltreffende wijze kan uitvoeren en die de 

beginselen volledig eerbiedigt die voor de 

agentschappen van de Unie gelden, alsook 

de grondrechten en fundamentele 

vrijheden, zonder afbreuk te doen aan de 

speciale kenmerken van Eurojust en zonder 

dat dit ten koste gaat van zijn 

onafhankelijkheid bij de uitoefening van 

zijn operationele taken. Te dien einde 

moeten de functies van de nationale leden, 

het college en de administratief directeur 

worden verduidelijkt en moet een raad van 

bestuur worden ingesteld. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Binnen Eurojust moet een 

coördinatie met oproepdienst (OCC) 

worden opgezet om Eurojust permanent 

beschikbaar te maken en dit orgaan in staat 

te stellen in dringende gevallen op te 

treden. Het moet tot de 

verantwoordelijkheid van elke lidstaat 

behoren ervoor te zorgen dat hun 

vertegenwoordigers in de OCC 24 uur per 

dag en 7 dagen per week inzetbaar zijn. 

(17) Binnen Eurojust moet een 

coördinatie met oproepdienst (OCC) 

worden opgezet om Eurojust efficiënt en 

permanent beschikbaar te maken en dit 

orgaan in staat te stellen in dringende 

gevallen op te treden. Elke lidstaat behoort 

ervoor te zorgen dat hun 

vertegenwoordigers in de OCC 24 uur per 

dag en 7 dagen per week inzetbaar zijn. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Wanneer Eurojust 

persoonsgegevens doorgeeft aan een 

autoriteit van een derde land of aan een 

internationale organisatie of Interpol uit 

hoofde van een internationale 

overeenkomst die is gesloten 

overeenkomstig artikel 218 van het 

Verdrag moeten de passende garanties ten 

aanzien van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en de 

fundamentele rechten en vrijheden van 

personen ervoor zorgen dat de bepalingen 

inzake gegevensbescherming van deze 

verordening worden nageleefd. 

(21) Wanneer Eurojust 

persoonsgegevens doorgeeft aan een 

autoriteit van een derde land of aan een 

internationale organisatie of Interpol uit 

hoofde van een internationale 

overeenkomst die is gesloten 

overeenkomstig artikel 218 van het 

Verdrag moeten de passende garanties ten 

aanzien van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en de 

fundamentele rechten en vrijheden ervoor 

zorgen dat de bepalingen inzake 

gegevensbescherming van deze 

verordening volledig worden nageleefd. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Eurojust dient in de gelegenheid te 

worden gesteld om de termijnen voor het 

bewaren van persoonsgegevens te 

verlengen, met inachtneming van het 

beginsel van beperking van het doel dat 

van toepassing is op de verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van alle 

activiteiten van Eurojust, teneinde zijn 

doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

Deze besluiten moeten worden genomen na 

zorgvuldige afweging van alle belangen die 

op het spel staan, inclusief die van de 

personen op wie de gegevens betrekking 

hebben. Tot verlenging van de termijnen 

voor de verwerking van persoonsgegevens 

na het tijdstip waarop in alle lidstaten de 

geldende termijn voor verjaring van het 

recht van strafvordering is verstreken, mag 

alleen worden besloten in geval van een 

bijzondere noodzaak tot verlening van 

bijstand krachtens deze verordening. 

(23) Eurojust dient in de gelegenheid te 

worden gesteld om de termijnen voor het 

bewaren van persoonsgegevens te 

verlengen, met inachtneming van het 

beginsel van beperking van het doel dat 

van toepassing is op de verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van alle 

activiteiten van Eurojust, teneinde zijn 

doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

Deze besluiten moeten worden genomen na 

zorgvuldige en objectieve afweging van de 

betreffende zaken, alle belangen die op het 

spel staan, en evenzeer de belangen van de 

personen op wie de gegevens betrekking 

hebben. Tot verlenging van de termijnen 

voor de verwerking van persoonsgegevens 

na het tijdstip waarop in alle lidstaten de 

geldende termijn voor verjaring van het 

recht van strafvordering is verstreken, moet 

op formele wijze en met redenen omkleed 
worden besloten en dit mag alleen in geval 

van een bijzondere en duidelijk te 
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rechtvaardigen noodzaak tot verlening van 

bijstand krachtens deze verordening. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Eurojust dient 

samenwerkingsverbanden te onderhouden 

met andere organen en agentschappen van 

de Unie, met het Europees Openbaar 

Ministerie, met de bevoegde autoriteiten 

van derde landen en met internationale 

organisaties, voor zover deze nodig zijn 

voor de uitvoering van zijn taken. 

(25) Eurojust dient samen te werken 

met andere organen en agentschappen van 

de Unie, met het Europees Openbaar 

Ministerie, met de bevoegde autoriteiten 

van derde landen en met internationale 

organisaties, voor zover deze nodig zijn 

voor de uitvoering van zijn taken. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) De Europese openbare 

aanklager moet het recht hebben om alle 

vergaderingen van Eurojust bij te wonen 

wanneer er onderwerpen worden 

besproken die hij of zij van belang voor 

het functioneren van het Europees 

Openbaar Ministerie acht. 

Motivering 

Er is een overweging nodig die de strekking van artikel 12, lid 3, en artikel 16, lid 2, van het 

voorstel uitdrukkelijk weerspiegelt. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Om de operationele samenwerking 

tussen Eurojust en Europol te verbeteren, 

en met name verbanden te leggen tussen 

gegevens die reeds in het bezit zijn van een 

van beide of beide organen, dient Eurojust 

Europol toegang te verschaffen tot 

gegevens die bij Eurojust beschikbaar zijn 

en de mogelijkheid te bieden om deze 

gegevens te vergelijken met de eigen 

gegevens. 

(26) Om de operationele samenwerking 

tussen Eurojust en Europol te verbeteren, 

en met name verbanden te leggen tussen 

gegevens die reeds in het bezit zijn van een 

van beide of beide organen, dient Eurojust 

Europol op basis van een hit/no hit-

systeem toegang te verschaffen tot 

gegevens die bij Eurojust beschikbaar zijn. 

Eurojust en Europol moeten een 

werkregeling kunnen treffen waarmee zij 

zich binnen hun respectieve mandaten 

wederzijds toegang kunnen verschaffen 

tot alle informatie die met het oog op 

kruiscontroles is verstrekt, en deze 

informatie ook kunnen doorzoeken, 

overeenkomstig de specifieke 

voorzorgsmaatregelen en 

gegevensbeschermingswaarborgen waarin 
deze verordening voorziet. Elke toegang 

tot gegevens die bij Eurojust beschikbaar 

zijn, moet met technische middelen 

worden beperkt tot informatie die onder 

de respectieve mandaten van die organen 

van de Unie valt. 

Motivering 

Overweging 26 van deze verordening moet worden afgestemd op overweging 28 van 

Verordening (EU) 2016/794. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Voor zover nodig voor de 

verrichting van zijn taken, dient Eurojust 

persoonsgegevens te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie. 

(27) Voor zover nodig voor de 

verrichting van zijn taken, dient Eurojust 

persoonsgegevens te kunnen uitwisselen 

met andere organen van de Unie, met 

volledige eerbiediging van de 

bescherming van de privacy en de 

grondrechten en fundamentele vrijheden. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Om de transparantie van en het 

democratisch toezicht op Eurojust te 

vergroten, moet in mechanismen worden 

voorzien om het Europees Parlement en de 

nationale parlementen te betrekken bij de 

evaluatie van de activiteiten van Eurojust. 

Dit mag geen belemmering vormen voor 

de beginselen van onafhankelijkheid ten 

aanzien van maatregelen die zijn genomen 

in specifieke operationele zaken of voor de 

zwijg- en geheimhoudingsplicht.  

(31) Om de transparantie van en het 

democratisch toezicht op Eurojust te 

vergroten, moet in mechanismen worden 

voorzien om het Europees Parlement en de 

nationale parlementen te betrekken bij de 

evaluatie van de activiteiten van Eurojust, 

met name wat het toesturen van het 

jaarverslag van Eurojust betreft. Voor de 

nationale parlementen moeten 

soortgelijke procedures worden gecreëerd. 

Deze mechanismen mogen echter geen 

belemmering vormen voor de beginselen 

van onafhankelijkheid ten aanzien van 

maatregelen die zijn genomen in specifieke 

operationele zaken of voor de zwijg- en 

geheimhoudingsplicht. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Eurojust ondersteunt en versterkt de 

coördinatie en de samenwerking tussen de 

nationale autoriteiten die belast zijn met de 

opsporing en de vervolging van zware 

criminaliteit welke twee of meer lidstaten 

schaadt of een vervolging op 

gemeenschappelijke basis vereist, op basis 

van de door de autoriteiten van de lidstaten 

en Europol uitgevoerde operaties en 

verstrekte informatie. 

1. Eurojust ondersteunt en versterkt de 

coördinatie en de samenwerking tussen de 

nationale autoriteiten die belast zijn met de 

opsporing en de vervolging van zware 

criminaliteit waarvoor Eurojust 

overeenkomstig artikel 3, lid 1, bevoegd is 

en welke twee of meer lidstaten schaadt of 

een vervolging op gemeenschappelijke 

basis vereist, op basis van de door de 

autoriteiten van de lidstaten, het Europees 

Openbaar Ministerie en Europol 

uitgevoerde operaties en verstrekte 

informatie. 

(Zie amendement op artikel 2, lid 3). 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Eurojust oefent zijn taken uit op 

verzoek van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten of op eigen initiatief. 

3. Eurojust oefent zijn taken uit op 

verzoek van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten of van het Europees Openbaar 

Ministerie of op eigen initiatief.  

(Zie amendement op artikel 2, lid 1). 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegdheid van Eurojust 

bestrijkt de in bijlage 1 genoemde vormen 

van criminaliteit. Eurojust is echter niet 

bevoegd voor de strafbare feiten die onder 
de bevoegdheid van het Europees 

Openbaar Ministerie vallen. 

1.  Tot het tijdstip waarop het 

Europees Openbaar Ministerie de 

krachtens artikel [75] van de Verordening 

[betreffende nauwere samenwerking bij 

de instelling van het Europees Openbaar 

Ministerie] aan hem opgelegde 

opsporings- en vervolgingstaken op zich 

heeft genomen, bestrijkt de bevoegdheid 

van Eurojust de in bijlage 1 genoemde 

vormen van criminaliteit. Vanaf het 

tijdstip waarop het Europees Openbaar 

Ministerie zijn taken op zich heeft 

genomen en met betrekking tot de vormen 

van criminaliteit waarvoor het Europees 

Openbaar Ministerie zijn bevoegdheid 

uitoefent, oefent Eurojust uitsluitend zijn 

bevoegdheden uit binnen zijn eigen 

mandaat, waardoor overlapping met door 

het Europees Openbaar Ministerie 

genomen maatregelen wordt voorkomen. 

 Eurojust oefent echter zijn bevoegdheden 

niet uit in gevallen waarbij lidstaten 

betrokken zijn die geen deelnemen aan de 



 

PE607.846v02-00 14/34 AD\1136523NL.docx 

NL 

nauwere samenwerking bij de instelling 

van het Europees Openbaar Ministerie en 

op verzoek van die lidstaten of op verzoek 

van het Europees Openbaar Ministerie. 

De praktische details van de uitoefening 

van bevoegdheden in overeenstemming 

met dit lid worden geregeld met een in 

artikel 38, lid 2 bis, bedoelde 

werkregeling.  

 De verwijzing naar "misdrijven tegen de 

financiële belangen van de Unie" in 

bijlage 1 bij deze verordening wordt in 

overeenstemming met dit lid 

geïnterpreteerd. 

(Zie amendement op artikel 3, lid 4). 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Eurojust blijft bevoegd: 

 a) voor de strafbare feiten zoals 

bepaald in Richtlijn [(EU) 2017/... 

betreffende de strafrechtelijke bestrijding 

van fraude die de financiële belangen van 

de Unie schaadt ("de PIF-richtlijn")] 

voor zover het EOM niet bevoegd is of zijn 

bevoegdheden niet uitoefent; 

 b) ten aanzien van zaken die 

betrekking hebben op in de PIF-richtlijn 

vastgestelde strafbare feiten, voor 

verzoeken van lidstaten die niet 

deelnemen aan het Europees Openbaar 

Ministerie; 

 c) ten aanzien van zaken die 

betrekking hebben op zowel lidstaten die 

deelnemen aan het Europees Openbaar 

Ministerie en lidstaten die dat niet doen, 

voor verzoeken van de lidstaten die niet 

deelnemen aan het Europees Openbaar 

Ministerie en voor verzoeken van het 

Europees Openbaar Ministerie zelf. 
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Motivering 

Gezien het feit dat Eurojust op basis van de nauwere samenwerking bij de instelling van het 

EOM en de tekst van de betreffende ontwerpverordening een residuele bevoegdheid behoudt 

voor de in de PIF-richtlijn vastgestelde strafbare feiten, is het van essentieel belang 

duidelijkheid te verschaffen over de aard van de residuele bevoegdheid van Eurojust. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegdheid van Eurojust strekt 

zich ook uit tot de daarmee 

samenhangende strafbare feiten. De 

volgende feiten worden als zodanig 

beschouwd: 

2. De bevoegdheid van Eurojust strekt 

zich ook uit tot strafbare feiten die 

verband houden met de in bijlage 1 

genoemde vormen van criminaliteit. De 

volgende feiten worden als zodanig 

beschouwd: 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Op verzoek van hetzij een 

bevoegde autoriteit van een lidstaat, hetzij 

de Commissie, kan Eurojust ook bijstand 

verlenen aan opsporing en vervolging 

waarbij alleen die lidstaat en de Unie 

betrokken zijn. 

4. Op verzoek van hetzij een 

bevoegde autoriteit van een lidstaat, hetzij 

het Europees Openbaar Ministerie, hetzij 

de Commissie, kan Eurojust ook bijstand 

verlenen aan opsporing en vervolging 

waarbij alleen die lidstaat en de Unie 

betrokken zijn. 

(Zie amendement op artikel 3, lid 1). 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) informeert de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten over de opsporing en 

vervolging waarvan het kennis heeft 

gekregen en die gevolgen hebben op Unie- 

niveau of gevolgen kunnen hebben voor 

andere dan de rechtstreeks betrokken 

lidstaten; 

a) informeert de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten en het Europees 

Openbaar Ministerie over de opsporing en 

vervolging waarvan het kennis heeft 

gekregen en die gevolgen hebben op Unie- 

niveau of gevolgen kunnen hebben voor 

andere dan de rechtstreeks betrokken 

lidstaten;  

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) staat de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten bij met het oog op een 

optimale coördinatie van de opsporing en 

vervolging; 

b) waarborgt een optimale 

coördinatie van de opsporing en 

vervolging door de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) verleent steun om de 

samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten te verbeteren, 

onder meer op basis van de door Europol 

verrichte analyses; 

c) verbetert de samenwerking tussen 

de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 

onder meer op basis van de door Europol 

verrichte analyses; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) verleent steun aan het Europees 

Openbaar Ministerie, overeenkomstig 

artikel 41. 

Motivering 

Aangezien het Europees Openbaar Ministerie is ingesteld op grondslag van Eurojust (zie 

artikel 86 VWEU), bestaat een van de hoofdtaken van Eurojust in het verlenen van steun aan 

het EOM. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) werkt waar nodig samen met en 

raadpleegt agentschappen en organen van 

de Unie die zijn opgericht in de ruimte 

van vrijheid, veiligheid en recht en die 

zijn gereguleerd in Titel V VWEU; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e quater) ondersteunt en neemt zo 

nodig deel aan de gespecialiseerde 

kenniscentra van de Unie die zijn opgezet 

door Europol en andere organen van de 

Unie. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer twee of meer lidstaten het 

niet eens kunnen worden over wie van hen 

opsporing of vervolging moet instellen 

naar aanleiding van een verzoek 

overeenkomstig lid 2, onder b), geeft 

Eurojust schriftelijk advies over de zaak. 

Dat advies wordt de betrokken lidstaten 

terstond toegezonden. 

4. Wanneer twee of meer lidstaten het 

niet eens kunnen worden over wie van hen 

opsporing of vervolging moet instellen 

naar aanleiding van een verzoek 

overeenkomstig lid 2, onder b), neemt 

Eurojust een besluit over de zaak. Dat 

besluit wordt de betrokken lidstaten 

terstond toegezonden. 

(Zie amendement op artikel 4, leden 5 en 5 bis). 

Motivering 

Aangezien in artikel 85, lid 1, VWEU duidelijk wordt bepaald dat Eurojust bevoegd is voor 

het oplossen van jurisdictieverschillen, moet het besluiten kunnen nemen in plaats van alleen 

maar adviezen geven, en die besluiten moeten verbindend zijn voor de lidstaten. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Op verzoek van een bevoegde 

autoriteit brengt Eurojust schriftelijk 

advies uit over herhaalde weigeringen of 

moeilijkheden in verband met de 

uitvoering van verzoeken en besluiten 

inzake justitiële samenwerking, met name 

die welke zijn gebaseerd op instrumenten 

waarmee uitvoering wordt gegeven aan het 

beginsel van wederzijdse erkenning, voor 

zover de kwestie niet in onderlinge 

overeenstemming door de bevoegde 

nationale autoriteiten of door tussenkomst 

van de betrokken nationale leden kon 

worden opgelost. Dat advies wordt de 

betrokken lidstaten terstond toegezonden.  

5. Op verzoek van een bevoegde 

autoriteit of op eigen initiatief neemt 

Eurojust een besluit over herhaalde 

weigeringen of moeilijkheden in verband 

met de uitvoering van verzoeken en 

besluiten inzake justitiële samenwerking, 

met name die welke zijn gebaseerd op 

instrumenten waarmee uitvoering wordt 

gegeven aan het beginsel van wederzijdse 

erkenning, voor zover de kwestie niet in 

onderlinge overeenstemming door de 

bevoegde nationale autoriteiten of door 

tussenkomst van de betrokken nationale 

leden kon worden opgelost.  Dat besluit 

wordt de betrokken lidstaten terstond 

toegezonden. 

(Zie amendement op artikel 4, leden 4 en 5 bis). 
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Motivering 

Aangezien in artikel 85, lid 1, VWEU duidelijk wordt bepaald dat Eurojust bevoegd is voor 

het oplossen van jurisdictieverschillen, moet het besluiten kunnen nemen in plaats van alleen 

maar adviezen geven, en die besluiten moeten verbindend zijn voor de lidstaten. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Onverminderd lid 2 concentreert 

het college zich op operationele 

aangelegenheden en andere kwesties die 

rechtstreeks verband houden met 

operationele aangelegenheden. Het wordt 

alleen bij administratieve kwesties 

betrokken voor zover dat nodig is om te 

waarborgen dat zijn operationele taken 

worden vervuld.  

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) rechtstreeks contact op te nemen en 

informatie uit te wisselen met een nationale 

bevoegde autoriteit van de lidstaat; 

b) rechtstreeks contact op te nemen en 

informatie uit te wisselen met een nationale 

bevoegde autoriteit van de lidstaat of een 

agentschap of ander bevoegd orgaan van 

de Unie; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) gelasten opsporingsmaatregelen; a) gelasten opsporingsmaatregelen, 

vragen deze aan of voeren deze uit, zoals 

bepaald in Richtlijn 2014/41/EU van het 
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Europees Parlement en de Raad1 bis; 

 __________________ 

 1 bisRichtlijn 2014/41/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

3 april 2014 betreffende het Europees 

onderzoeksbevel in strafzaken (PB L 130 

van 1.5.2014, blz. 1). 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het college bestaat uit: 1. Het college bestaat uit alle 

nationale leden. 

a)  alle nationale leden wanneer het 

college zijn operationele taken verricht uit 

hoofde van artikel 4; 

 

b)  alle nationale leden en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie 

wanneer het college zijn beheerstaken 

verricht uit hoofde van artikel 14. 

 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om het risico van inmenging van de Commissie te verkleinen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het college kan elkeen van wie het 

advies dienstig kan zijn, uitnodigen om als 

waarnemer de vergaderingen bij te wonen. 

4. Onverminderd artikel 39, lid 1, 

onder c), kan het college elkeen van wie 

het advies dienstig kan zijn, uitnodigen om 

als waarnemer de vergaderingen bij te 

wonen. 
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Motivering 

Dit amendement heeft tot doel de in artikel 39, lid 1, onder c), van het voorstel bedoelde 

bijdrage van de contactpunten van het Europees justitieel netwerk in stand te houden. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – letter k 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

k) het verkiest de voorzitter en de 

vicevoorzitters overeenkomstig artikel 11; 

Schrappen 

(Zie amendement op artikel 11) 

Motivering 

Om de autonomie en onafhankelijkheid van Eurojust te behouden mag geen enkele 

vertegenwoordiger van de Commissie deelnemen aan de verkiezing van de voorzitter en de 

vicevoorzitters. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op [30 november van elk 

jaar] stelt het college een 

programmeringsdocument vast met de 

meerjarige en de jaarlijkse programmering 

op basis van een ontwerp van de 

administratief directeur, rekening houdend 

met het advies van de Commissie. Het 

stuurt dit door naar het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie. Het 

programmeringsdocument wordt definitief 

na de definitieve vaststelling van de 

algemene begroting en wordt, indien nodig, 

dienovereenkomstig aangepast.  

1. Uiterlijk op [30 november van elk 

jaar] stelt het college een 

programmeringsdocument vast met de 

meerjarige en de jaarlijkse programmering 

op basis van een ontwerp van de 

administratief directeur, na het advies van 

de Commissie te hebben ingewonnen. Het 

stuurt dit door naar het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie. Het 

programmeringsdocument wordt definitief 

na de definitieve vaststelling van de 

algemene begroting en wordt, indien nodig, 

dienovereenkomstig aangepast. 
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Motivering 

Dit amendement is bedoeld om het risico van inmenging van de Commissie te verkleinen. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het jaarlijkse werkprogramma 

omvat een gedetailleerde beschrijving van 

de doelstellingen en de beoogde resultaten, 

inclusief prestatie-indicatoren. Het bevat 

ook een beschrijving van de te financieren 

activiteiten en een indicatie van de 

financiële en personele middelen die aan 

iedere activiteit worden toegewezen, 

overeenkomstig de beginselen die gelden 

voor activiteitsgestuurde begroting en 

beheer. Het jaarlijkse werkprogramma is 

consistent met het meerjarige 

werkprogramma als bedoeld in lid 4. Het 

vermeldt duidelijk welke taken zijn 

toegevoegd, gewijzigd of geschrapt ten 

opzichte van het vorige begrotingsjaar. 

2. Het jaarlijkse werkprogramma 

omvat een gedetailleerde beschrijving van 

de doelstellingen en de beoogde resultaten, 

inclusief prestatie-indicatoren. Het bevat 

ook een duidelijke beschrijving van de te 

financieren activiteiten en een indicatie van 

de financiële en personele middelen die 

aan iedere activiteit worden toegewezen, 

overeenkomstig de beginselen die gelden 

voor activiteitsgestuurde begroting en 

beheer. Het jaarlijkse werkprogramma is 

consistent met het meerjarige 

werkprogramma als bedoeld in lid 4. Het 

vermeldt duidelijk welke taken zijn 

toegevoegd, gewijzigd of geschrapt ten 

opzichte van het vorige begrotingsjaar. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De administratief directeur kan 

uitsluitend uit zijn of haar functie worden 

ontheven bij besluit van het college op 

voorstel van de Commissie. 

7. De administratief directeur kan 

uitsluitend uit zijn of haar functie worden 

ontheven bij besluit van het college. 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om het risico van inmenging van de Commissie te verkleinen. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De OCC-vertegenwoordigers 

ondernemen onverwijld actie met 

betrekking tot de uitvoering van het 

verzoek in hun lidstaat. 

3. De OCC-vertegenwoordigers 

ondernemen onverwijld en efficiënt actie 

met betrekking tot de uitvoering van het 

verzoek in hun lidstaat. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Voor de toepassing van de leden 3 

tot en met 6 wisselen de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten de hierin 

bedoelde informatie binnen 14 dagen uit. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Eurojust verstrekt de bevoegde 

nationale autoriteiten gegevens over de 

resultaten van het verwerken van gegevens, 

onder meer over het bestaan van verbanden 

met reeds in het casemanagementsysteem 

opgenomen zaken. Deze informatie kan 

persoonsgegevens omvatten. 

1. Eurojust verstrekt de bevoegde 

nationale autoriteiten onverwijld gegevens 

over de resultaten van het verwerken van 

gegevens, onder meer over het bestaan van 

verbanden met reeds in het 

casemanagementsysteem opgenomen 

zaken. Deze informatie kan 

persoonsgegevens omvatten. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Eurojust mag uitsluitend de onder 

punt 2 van bijlage 2 bedoelde 

persoonsgegevens verwerken van personen 

die op grond van de nationale wetgeving 

van de betrokken lidstaten worden 

beschouwd als getuigen of slachtoffers in 

het kader van een strafrechtelijk onderzoek 

of een strafrechtelijke vervolging inzake 

een of meer van de in artikel 3 bedoelde 

vormen van criminaliteit en strafbare 

feiten, alsook van personen jonger dan 18 

jaar. Dergelijke persoonsgegevens mogen 

alleen worden verwerkt indien dit strikt 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de uitdrukkelijk omschreven taak van 

Eurojust, in het kader van zijn 

bevoegdheden en om zijn operationele 

taken uit te voeren. 

2. Eurojust mag uitsluitend de onder 

punt 2 van bijlage 2 bedoelde 

persoonsgegevens verwerken van personen 

die op grond van de nationale wetgeving 

van de betrokken lidstaten worden 

beschouwd als getuigen of slachtoffers in 

het kader van een strafrechtelijk onderzoek 

of een strafrechtelijke vervolging inzake 

een of meer van de in artikel 3 bedoelde 

vormen van criminaliteit en strafbare 

feiten, alsook van personen jonger dan 18 

jaar. Dergelijke persoonsgegevens mogen 

alleen worden verwerkt indien dit strikt 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de uitdrukkelijk omschreven taak van 

Eurojust, in het kader van zijn 

bevoegdheden en om zijn operationele 

taken uit te voeren. De bescherming van 

de privacy alsook de grondrechten en 

fundamentele vrijheden dienen hierbij 

volledig geëerbiedigd te worden. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Door Eurojust verwerkte 

persoonsgegevens mogen niet langer 

worden bewaard dan het moment waarop 

de eerste van de volgende data van 

toepassing is: 

1. Door Eurojust verwerkte 

persoonsgegevens worden door Eurojust 

niet langer opgeslagen dan noodzakelijk 

en evenredig is voor de doelstelling 

waarvoor de gegevens worden verwerkt. 
Door Eurojust verwerkte persoonsgegevens 

mogen niet langer worden bewaard dan het 

moment waarop de eerste van de volgende 

data van toepassing is: 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 



 

AD\1136523NL.docx 25/34 PE607.846v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien een door een betrokkene op 

grond van artikel 32, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 ingediende 

klacht betrekking heeft op een besluit als 

bedoeld in artikel 32 of 33, raadpleegt de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming de nationale 

toezichthoudende autoriteiten of de 

bevoegde rechter van de lidstaat waarvan 

de gegevens afkomstig zijn dan wel van de 

rechtstreeks betrokken lidstaat. De 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming neemt zijn 

beslissing, die een weigering kan inhouden 

om gegevens te verstrekken, in nauw 

overleg met de nationale toezichthoudende 

instantie of de bevoegde rechter. 

1. Elke betrokkene heeft het recht om 

een klacht in te dienen bij de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming, indien hij of zij 

van oordeel is dat de verwerking van zijn 

of haar persoonsgegevens door Eurojust 

niet voldoet aan de bepalingen van deze 

verordening. Indien een door een 

betrokkene op grond van artikel 32, lid 2, 

van Verordening (EG) nr. 45/2001 

ingediende klacht betrekking heeft op een 

besluit als bedoeld in artikel 32 of 33, 

raadpleegt de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming de nationale 

toezichthoudende autoriteiten of de 

bevoegde rechter van de lidstaat waarvan 

de gegevens afkomstig zijn dan wel van de 

rechtstreeks betrokken lidstaat. De 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming neemt zijn 

beslissing, die een weigering kan inhouden 

om gegevens te verstrekken, in nauw 

overleg met de nationale toezichthoudende 

instantie of de bevoegde rechter. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Eurojust kan voor de in de leden 1 

en 2 vermelde doeleinden werkregelingen 

treffen met de in lid 1 bedoelde entiteiten. 

Deze werkregelingen vormen geen 

grondslag voor het toestaan van 

uitwisseling van persoonsgegevens en zijn 

niet bindend voor de Unie of de lidstaten. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 4 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de toestemming kan worden 

verondersteld aangezien de lidstaat geen 

uitdrukkelijke beperkingen heeft gesteld 

aan verdere overdracht; of 

Schrappen 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) De contactpunten van het Europees 

justitieel netwerk kunnen ad hoc worden 

uitgenodigd voor de vergaderingen van 

Eurojust.  

c) De contactpunten van het Europees 

justitieel netwerk kunnen ad hoc worden 

uitgenodigd voor de vergaderingen van 

Eurojust, zonder stemrecht. 

Motivering 

Dit amendement dient ter verduidelijking van de rol van de contactpunten van het Europees 

justitieel netwerk. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Europol en Eurojust kunnen een 

werkregeling treffen waarmee zij binnen 

hun respectieve mandaten wederzijds 

toegang hebben tot alle informatie die met 

het oog op de uitvoering van taken is 

verstrekt, en deze informatie ook kunnen 

doorzoeken, overeenkomstig de 

artikelen 2 en 4 van deze verordening. Dit 

is onverminderd het recht van de 

lidstaten, organen van de Unie, derde 

landen en internationale organisaties om 

de toegang tot en het gebruik van deze 

gegevens aan beperkingen te 

onderwerpen, en overeenkomstig de 
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gegevensbeschermingswaarborgen waarin 

deze verordening voorziet.  

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Eurojust zal elk verzoek om 

ondersteuning van het Europees Openbaar 

Ministerie onverwijld in behandeling 

nemen en dergelijke verzoeken in 

voorkomend geval behandelen alsof zij 

afkomstig waren van een voor justitiële 

samenwerking bevoegde nationale 

autoriteit. 

2. Eurojust zal elk verzoek om 

ondersteuning van het Europees Openbaar 

Ministerie onverwijld in behandeling 

nemen en dergelijke verzoeken behandelen 

alsof zij afkomstig waren van een voor 

justitiële samenwerking bevoegde 

nationale autoriteit. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Frontex draagt bij aan de 

werkzaamheden van Eurojust, onder 

andere door informatie over te dragen die 

verwerkt is in overeenstemming met zijn 

mandaat en taken uit hoofde van 

Verordening (EU) 2016/16241 bis.  

 _____________ 

 1 bisVerordening (EU) 2016/1624 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

14 september 2016 betreffende de 

Europese grens- en kustwacht, tot 

wijziging van Verordening (EU) 2016/399 

van het Europees Parlement en de Raad 

en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 863/2007 van het Europees Parlement 

en de Raad, Verordening (EG) nr. 

2007/2004 van de Raad en Besluit 

2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 
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16.9.2016, blz. 1). 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 55 bis 

 Adviezen over wetgevingsvoorstellen 

 De Commissie en de betrokken lidstaten 

kunnen het advies van Eurojust inwinnen 

over alle in artikel 76 VWEU bedoelde 

wetgevingsvoorstellen. 

Motivering 

Dit amendement strekt tot wederopneming van artikel 32, lid 3, van Besluit 2002/187/JBZ, 

zoals gewijzigd in 2008, dat om onbegrijpelijke redenen niet in het onderhavige 

Commissievoorstel is opgenomen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Eurojust dient zijn jaarverslag in bij 

het Europees Parlement, dat opmerkingen 

en conclusies kan formuleren. 

1. Eurojust dient zijn jaarverslag in bij 

het Europees Parlement en de nationale 

parlementen, die opmerkingen en 

conclusies kunnen formuleren. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De voorzitter van het college 

verschijnt op verzoek voor het Europees 

Parlement om kwesties betreffende 

2. Vóór de aanstelling wordt een 

nieuw aangewezen voorzitter van het 

college verzocht een verklaring voor de 
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Eurojust te bespreken en met name om de 

jaarverslagen van Eurojust te 

presenteren, met inachtneming van de 

zwijg- en geheimhoudingsplicht. In de 

besprekingen wordt niet rechtstreeks of 

onrechtstreeks verwezen naar concrete 

acties in verband met specifieke 

operationele zaken. 

bevoegde commissie(s) van het Europees 

Parlement af te leggen en de vragen van 

de commissieleden te beantwoorden. 

 Tijdens zijn of haar ambtstermijn 

verschijnt hij of zij voor het Europees 

Parlement op diens verzoek om kwesties 

betreffende Eurojust te bespreken en met 

name om de jaarverslagen van Eurojust te 

presenteren, met inachtneming van de 

zwijg- en geheimhoudingsplicht. In de 

besprekingen wordt niet rechtstreeks of 

onrechtstreeks verwezen naar concrete 

acties in verband met specifieke 

operationele zaken. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Behalve de andere in deze 

verordening opgenomen informatie- en 

raadplegingsverplichtingen dient Eurojust 

bij het Europees Parlement ter informatie 

het volgende in: 

3. Behalve de andere in deze 

verordening opgenomen informatie- en 

raadplegingsverplichtingen dient Eurojust 

bij het Europees Parlement en de nationale 

parlementen ter informatie het volgende 

in: 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Eurojust dient zijn jaarverslag in 

bij de nationale parlementen. Eurojust 

dient bij de nationale parlementen ook de 

in lid 3 bedoelde documenten in. 

Schrappen 
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Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De geheimhoudingsplicht geldt 

voor alle informatie die Eurojust ontvangt, 

tenzij die informatie reeds openbaar of 

voor het publiek toegankelijk is gemaakt. 

4. De geheimhoudingsplicht geldt 

voor alle informatie die Eurojust ontvangt 

of doorstuurt, tenzij die informatie reeds 

openbaar of voor het publiek toegankelijk 

is gemaakt. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 67 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Intrekking  Intrekkingen en wijzigingen 

(Zie amendement op artikel 67, leden 3 bis en 3 ter). 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 67 – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 2 bis. In Kaderbesluit 2009/948/JBZ 

komt artikel 10, lid 3, als volgt te luiden: 

"3. Tijdens het rechtstreekse overleg 

beantwoorden de bij het overleg betrokken 

bevoegde autoriteiten, wanneer dat 

redelijkerwijs mogelijk is, verzoeken om 

informatie van de andere bij het overleg 

betrokken bevoegde autoriteiten. Indien 

een bevoegde autoriteit door een andere 

bevoegde autoriteit echter wordt verzocht 

specifieke informatie te verstrekken 

waardoor wezenlijke nationale 

veiligheidsbelangen kunnen worden 

geschaad of de veiligheid van personen in 

"3. In het kader van het rechtstreekse 

overleg beantwoorden de betrokken 

bevoegde autoriteiten verzoeken om 

informatie van andere, eveneens bij het 

overleg betrokken bevoegde autoriteiten." 
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gevaar zou kunnen komen, hoeft zij deze 

informatie niet te geven." 

(Zie amendement op artikel 67) 

Motivering 

Deze wijziging van Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het 

voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij 

strafprocedures vormt een aanvulling op de amendementen op de artikelen 21 en 23 van dit 

voorstel en wil een einde maken aan de uitzonderingen, die een hinderpaal kunnen vormen 

voor de uitwisseling van nuttige informatie. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 67 – lid 2 ter (nieuw) 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 2 ter. In Kaderbesluit 2009/948/JBZ 

komt artikel 12, lid 2, als volgt te luiden: 

"2. Indien geen overeenstemming in de 

zin van artikel 10 kan worden bereikt, 

dient, in voorkomend geval, de zaak door 

een bevoegde autoriteit van de betrokken 

lidstaten te worden verwezen naar 
Eurojust, mits Eurojust overeenkomstig 

artikel 4, lid 1, van het Eurojust-besluit 

bevoegd is. " 

"2. Indien er geen overeenstemming 

kan worden bereikt overeenkomstig 

artikel 10, wordt de kwestie door de 

betrokken lidstaten via hun respectieve 

nationale leden voorgelegd aan Eurojust, 

indien Eurojust krachtens artikel 3 van de 

Eurojust-verordening bevoegd is." 

(Zie amendement op artikel 67) 

Motivering 

Deze wijziging van Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het 

voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij 

strafprocedures vormt een aanvulling op de amendementen op artikel 4, leden 4 en 5, van het 

onderhavige voorstel en wil ervoor zorgen dat een jurisdictiegeschil verplicht wordt 

voorgelegd aan Eurojust overeenkomstig artikel 85, lid 1, onder c), VWEU, op een wijze die 

beter strookt met de rol van de nationale leden. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – streepje 11 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– georganiseerde diefstal; – georganiseerde diefstal of overval; 
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