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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische 
Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de 
Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het 
Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de 
Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek  met het oog op de aanneming van een 
besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 
2002/187/JBZ
(5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische 
Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de 
Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het 
Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de 
Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek  (5613/2008),

– gelet op artikel 34, lid 2, onder b) van het EU-Verdrag,

– gelet op artikel 39, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0076/2008),

– gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, 
de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk 
België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het 
Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de 
Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek , als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad de oorspronkelijke 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 de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het 
Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom 
Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek 
Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek;
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5. verzoekt de Raad en de Commissie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
prioriteit te geven aan elk toekomstig voorstel tot wijziging van het besluit in 
overeenstemming met verklaring nr.50 ad artikel 10 van het protocol betreffende de 
overgangsbepalingen, te hechten aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

6. is vastbesloten dergelijke toekomstige voorstellen via de urgentieprocedure te behandelen 
overeenkomstig de in lid 5 bedoelde procedure en in nauwe samenwerking met de 
nationale parlementen;

7. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het 
Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom 
Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek 
Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek .

Amendement 1

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(8bis) Het is belangrijk dat gezorgd wordt 
voor een passende bescherming van alle 
persoonsgegevens voor alle soorten door 
Eurojust gebruikte opslagsystemen voor 
persoonsgegevens. In verband hiermee 
moet het Reglement betreffende de 
verwerking en bescherming van 
persoonsgegevens bij Eurojust ook van 
toepassing zijn op gestructureerde 
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handmatige opslagsystemen, d.w.z. in 
verband met een bepaalde zaak 
aangelegde opslagsystemen die met de 
hand worden samengesteld door nationale 
leden of medewerkers en die op logische 
wijze zijn georganiseerd.
_____________
1 PB C 68, 19.3.2005,blz. 1.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming voor geautomatiseerde 
opslagsystemen en ook voor handmatige systemen is het van belang de betekenis van 
gestructureerde handmatige opslagsystemen te verklaren.

Amendement 2

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(8ter) Bij de verwerking van gegevens in 
verband met e-mailverkeer 
overeenkomstig artikel 14, lid 1, moet 
Eurojust ervoor zorgen dat de inhoud en 
titels van e-mailberichten niet openbaar 
worden gemaakt.

Or. en
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Motivering

Het is niet aanvaardbaar de inhoud van e-mailberichten of de titels van e-mails (die naar de 
inhoud van e-mails verwijzen) te verwerken.

Amendement 3

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(8quater) Wanneer bepaald wordt welke 
lidstaat het meest in aanmerking komt om 
vervolging in te stellen of om andere 
rechtshandhavingsmaatregelen te nemen, 
moet rekening worden gehouden met de 
rechten van de verdediging.

Or. en
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Amendement 4

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 quinquies (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(8quinquies) Een passende procedurele 
beveiliging, ook gedurende de 
onderzoeken, vormt een noodzakelijke 
voorwaarde voor de wederzijdse 
erkenning van gerechtelijke uitspraken in 
strafzaken.

Or. en
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Amendement 5

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 sexies (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(8sexies) Personen naar wie naar 
aanleiding van een verzoek van Eurojust 
een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld, 
maar die niet vervolgd zijn, moeten 
uiterlijk binnen een jaar nadat het besluit 
niet tot vervolging over te gaan is 
genomen van dit onderzoek op de hoogte 
worden gesteld.

Or. en
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Amendement 6

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Overweging 8 septies (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

(8septies) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid tot een beroep op de rechter 
bieden indien het op verzoek van Eurojust 
uitgevoerde onderzoek op onvoldoende 
gronden was gebaseerd.

Or. en

Motivering

In het algemeen heeft iedere lidstaat zijn eigen gerechtelijke beroepsprocedure voor gevallen 
waarin een onderzoek op onjuiste of onvoldoende gronden was gebaseerd. Het is belangrijk 
over een minimale gemeenschappelijke bepaling hierover te beschikken als onderzoek op 
verzoek van Eurojust wordt verricht.

Amendement 7

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 5 bis – lid 3
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Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer een rechtshulpverzoek in 
verscheidene lidstaten dringend ten uitvoer 
moet worden gelegd, kan de bevoegde 
autoriteit het aan de CCN toezenden via de 
vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de 
CCN. De vertegenwoordiger van de 
betrokken lidstaat in de CCN zendt het 
verzoek met het oog op tenuitvoerlegging 
toe aan de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaten. Wanneer er geen 
bevoegde nationale autoriteit is opgegeven
of deze niet tijdig kan worden gevonden, is 
het lid van de CCN bevoegd om het 
verzoek zelf ten uitvoer te leggen.

3. Wanneer een rechtshulpverzoek in 
verscheidene lidstaten dringend ten uitvoer 
moet worden gelegd, kan de bevoegde 
autoriteit het aan de CCN toezenden via de 
vertegenwoordiger van zijn lidstaat in de 
CCN. De vertegenwoordiger van de 
betrokken lidstaat in de CCN zendt het 
verzoek met het oog op tenuitvoerlegging 
toe aan de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaten. Wanneer het niet 
mogelijk is tijdig een bevoegde nationale 
autoriteit te vinden, is het lid van de CCN 
bevoegd om het verzoek zelf ten uitvoer te 
leggen. Iedere keer dat van deze 
bevoegdheid gebruik is gemaakt stelt het 
betrokken lid van de CCN het College 
onverwijld schriftelijk in kennis van de 
genomen stappen en de redenen waarom 
de nationale bevoegde autoriteit niet tijdig 
gevonden kon worden.

Or. en

Motivering

Het is ondenkbaar dat een nationaal lid geen bevoegde nationale autoriteit zou kunnen 
vinden.  Het is alleen denkbaar dat deze niet tijdig gevonden kan worden. Verder moet er de 
nadruk op worden gelegd dat van deze bevoegdheid in de eerste plaats gebruik moet worden 
gemaakt door een nationale bevoegde autoriteit en dat het nationale lid van Eurojust er 
alleen in dringende gevallen gebruik van moet maken. Daarom is het bij wijze van 
veiligheidsmaatregel nuttig te verlangen dat het nationale lid een beschrijving geeft van zijn 
pogingen om in contact te komen met een bevoegde nationale autoriteit en uitlegt waarom dat 
niet gelukt is.
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Amendement 8

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 6 – lid 1 – letter a) – sub vi)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

vi) speciale onderzoeksmaatregelen te 
treffen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Tenzij helder en in beperkende zin duidelijk wordt gemaakt wat onder “speciale 
onderzoeksmaatregelen” moet worden verstaan, is de redactie van punt  vi) te vaag en kan 
deze aanleiding geven tot misbruik.  In principe worden alle wettelijk toegestane 
onderzoeksmethoden onder punt i) genoemd.

Amendement 9

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 6 – lid 1 – letter a) – sub vii)
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Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

vii) alle andere voor de opsporing of de 
vervolging gerechtvaardigde maatregelen 
te treffen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wat “andere voor de opsporing gerechtvaardigde maatregelen” kunnen 
zijn, afgezien van die welke onder punt i) worden genoemd. De redactie van punt vii) is te 
vaag en kan bij toepassing in de huidige vorm gemakkelijk worden misbruikt.

Amendement 10

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 8
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Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

Indien de bevoegde instanties van de 
betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te 
geven aan een verzoek als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, 
onder g), artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, 
lid 2, en artikel 7, lid 3, stellen zij Eurojust 
daarvan in kennis, met opgave van 
redenen.

1. Indien de bevoegde instanties van de 
betrokken lidstaat besluiten geen gevolg te 
geven aan een verzoek als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, 
onder g), artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, 
lid 2, en artikel 7, lid 3, stellen zij Eurojust 
daarvan in kennis, met opgave van 
redenen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
besluit van de nationale bevoegde 
autoriteit gerechtelijk kan worden herzien 
voordat Eurojust daarvan in kennis wordt 
gesteld.

Or. en

Amendement 11

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter c)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 9 – lid 4
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Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

4. Ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van Eurojust heeft het 
nationale lid volledige toegang tot:

4. Ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van Eurojust heeft het 
nationale lid volledige toegang tot of kan 
tenminste het volgende verkrijgen:

a) de informatie die is opgenomen in: de informatie die is opgenomen in de 
volgende soorten nationale registers als 
deze in zijn of haar lidstaat bestaan:

i) de nationale strafregisters, i) de strafregisters,
ii) de registers van aangehouden personen, ii) de registers van aangehouden personen,

iii) de opsporingsregisters, iii) de opsporingsregisters,
iv) de DNA-registers. iv) de DNA-registers,

b) andere dan onder a) genoemde
registers van zijn lidstaat met informatie 
die hij nodig heeft om zijn taken te kunnen 
vervullen.";

(v) andere registers van zijn of haar 
lidstaat indien hij of zij deze informatie 
nodig acht om zijn of haar taken te 
kunnen vervullen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk duidelijk te maken dat het nationale lid alleen toegang heeft tot de registers 
van zijn of haar lidstaat en dat toegang tot de registers van andere lidstaten niet mogelijk is. 
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Amendement 12

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

3. In dringende gevallen en wanneer er 
geen bevoegde nationale autoriteit is 
opgegeven of deze niet tijdig kan worden 
gevonden, kunnen de nationale leden 
toestemming geven voor gecontroleerde 
afleveringen en deze coördineren.

3. In dringende gevallen en wanneer het 
niet mogelijk is tijdig een bevoegde 
nationale autoriteit te vinden, kunnen de 
nationale leden toestemming geven voor 
gecontroleerde afleveringen en deze 
coördineren. Iedere keer dat van deze 
bevoegdheid gebruik is gemaakt stelt het 
betrokken lid het College onverwijld 
schriftelijk in kennis van de genomen 
stappen en de redenen waarom de 
bevoegde nationale autoriteit niet tijdig 
gevonden kon worden.

Or. en

Motivering

Het is ondenkbaar dat een nationaal lid geen bevoegde nationale autoriteit zou kunnen 
vinden.  Het is alleen denkbaar dat deze niet tijdig gevonden kan worden. Verder moet er de 
nadruk op worden gelegd dat van deze bevoegdheid in de eerste plaats gebruik moet worden 
gemaakt door een nationale bevoegde autoriteit en dat het nationale lid van Eurojust er 
alleen in dringende gevallen gebruik van moet maken. Daarom is het bij wijze van 
veiligheidsmaatregel nuttig te verlangen dat het nationale lid een beschrijving geeft van zijn 
pogingen om in contact te komen met een bevoegde nationale autoriteit en uitlegt waarom dat 
niet gelukt is.
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Amendement 13

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 14, lid 4 en artikel 16, lid 1

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

13) In artikel 14, lid 4, en artikel 16, lid 1, 
worden de woorden "een register van" 
vervangen door "een case 
managementsysteem bevattende";

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat grote verwarring op het punt van INDEX en CMS, waarvoor een oplossing moet 
worden gevonden. Dit is niet alleen een kwestie van louter terminologie, maar van inhoud.
INDEX is door CASE MANAGEMENT SYSTEM vervangen en in de redactie van het besluit 
moet naar INDEX worden teruggegaan.
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Amendement 14

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15, lid 4 en artikel 16, leden  1 en 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

14) In artikel 15, lid 4, en artikel 16, 
leden 1 en 2, wordt het woord "register" 
vervangen door "case 
managementsysteem" en in artikel 16, lid 
1, worden de woorden "een register" 
vervangen door de woorden "een case 
managementsysteem";

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat grote verwarring op het punt van INDEX en CMS, waarvoor een oplossing moet 
worden gevonden. Dit is niet alleen een kwestie van louter terminologie, maar van inhoud.
INDEX is door CASE MANAGEMENT SYSTEM vervangen en in de redactie van het besluit 
moet naar INDEX worden teruggegaan.



PE404.490v01-00 20/33 PR\714303NL.doc

NL

Amendement 15

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a) – sub i)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15 – lid 1 – inleidende zin

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

1. Verwerking van gegevens door Eurojust 
overeenkomstig artikel 14, lid 1, mag 
alleen betrekking hebben op gegevens 
betreffende personen tegen wie krachtens 
de nationale wetgeving van de betrokken 
lidstaten een onderzoek of een vervolging 
loopt terzake van één of meer soorten 
criminaliteit en strafbare feiten in de zin 
van artikel 4, zoals:";

1. Verwerking van gegevens door Eurojust 
overeenkomstig artikel 14, lid 1, mag 
alleen betrekking hebben op de volgende
gegevens betreffende personen tegen wie 
krachtens de nationale wetgeving van de 
betrokken lidstaten een onderzoek of een 
vervolging loopt terzake van één of meer 
soorten criminaliteit en strafbare feiten in 
de zin van artikel 4:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat alleen persoonsgegevens die bedoeld 
worden in het eerste lid van dit artikel alleen verwerkt mogen worden als het gaat om 
personen tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt. Weglating van het woord “only” 
zoals in de Engelse versie naar aanleiding van een amendement van de Raad kan aanleiding 
geven tot verwarring betreffende de gegevens en de personen die bedoeld worden (d.w.z. 
getuigen of slachtoffers).

Amendement 16

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
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Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a) – sub ii)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15 – lid 1 – letter l)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

l) telefoonnummers, gegevens uit 
kentekenregisters, e-mailadressen, 
gegevens betreffende telefoon- en e-mail-
verkeer, DNA-gegevensbanken en foto's.

1) DNA-gegevensbanken;

1bis)  foto's;
1ter)  telefoonnummers;
1quater)  gegevens betreffende telefoon-
en e-mailverkeer;
1quinquies)  e-mailadressen;
1sexies)  gegevens uit kentekenregisters.

Or. en
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Amendement 17

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter b)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 15 – lid 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

b) In lid 2 wordt het woord "alleen" 
geschrapt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Met dit amendement (handhaving van het woord “alleen”)  wordt beoogd te verduidelijken 
dat alleen persoonsgegevens die bedoeld worden in het tweede lid van dit artikel uitsluitend 
verwerkt mogen worden als het gaat om personen die getuigen of slachtoffers in een 
strafrechtelijk onderzoek of een vervolging zijn. Andere gegevens mogen niet verwerkt 
worden.

Amendement 18

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 23 – lid 12
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Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

17 bis) Artikel 23, lid 12, wordt vervangen 
door:
"12. Het Gemeenschappelijk 
Controleorgaan legt aan het Europees 
Parlement en de Raad een jaarverslag 
voor.”

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet nog voordat dit krachtens het Verdrag van Lissabon verplicht 
wordt de taak krijgen als toezichthouder op te treden. De huidige Gemeenschapswetgeving 
kent geen bepalingen die een dergelijke bevoegdheid in de weg staan.

Amendement 19

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 26 – lid 1 bis
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Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
College daadwerkelijk een Europol-
analysebestand kan openen en aan de 
werking daarvan kan deelnemen.

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
College daadwerkelijk een Europol-
analysebestand kan openen zoals bedoel in 
artikel 10 van de Overeenkomst op grond 
van artikel K.3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie tot 
oprichting van een Europese Politiedienst 
(Europol-overeenkomst) en dat het aan de 
werking daarvan kan deelnemen.
_________________
1 PB C 316, 27.11.1955, blz. 2. Overeenkomst 
laatstelijk gewijzigd bij het Protocol van 
27 november (PB C 2, 06.01.04, blz. 3).

Or. en

Motivering

Het Eurojust-besluit bevat geen verduidelijking van de term “analysebestand”. Ter 
verheldering wordt voorgesteld een verwijzing naar de Europol-overeenkomst op te nemen.
Deze verwijzing moet vervangen worden door de verwijzing naar het besluit van de Raad tot 
oprichting van de Europese politiedienst zodra dit door de Raad is aangenomen.

Amendement 20

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19 bis (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 27 – lid 4
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Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

19 bis) Artikel 27, lid 4, wordt vervangen 
door:
“Onverminderd het bepaalde in lid 3 
kan doorgifte van persoonsgegevens 
door Eurojust aan de in lid 1, onder b) 
bedoelde entiteiten en aan de in lid 1, 
onder c) bedoelde autoriteiten van derde 
staten die niet vallen onder de 
toepassingssfeer van de Overeenkomst 
van de Raad van Europa van 28 januari 
1981, uitsluitend plaatsvinden indien een 
adequaat niveau van 
gegevensbescherming is gewaarborgd, 
dat vastgesteld wordt overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, van het Reglement over 
de verwerking en bescherming van 
persoonsgegevens bij Eurojust.”

Or. en

Motivering

It is important to clarify how adequacy of data protection level could be assessed and not to 
leave to third parties and organisations to decide upon that on a case-by-base basis. In this 
respect a reference to Eurojust Rules of procedure on the processing and protection of 
personal data should be made.



PE404.490v01-00 26/33 PR\714303NL.doc

NL

Amendement 21

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19 ter (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 27 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

19b) in Article 27 the following paragraph 
shall be inserted after paragraph 5:
"5a. Once every two years the Joint 
Supervisory Body together with the 
respective third State or entity referred to 
in paragraph 1(b) and (c) shall evaluate 
the implementation of the provisions of 
the relevant cooperation agreement 
relating to the protection of the data 
exchanged. The report on this evaluation 
shall be sent to the European Parliament, 
the Council and the Commission."

Or. en

Motivering

Despite the fact that there are data protection provisions included in cooperation agreements 
with partners, it is not yet clear what happens afterwards to the information transmitted to 
partners (international organisations and bodies and third countries). Therefore, the aim of 
the Amendment is to ensure that once in two years evaluation is done. This is the minimum 
that Eurojust can do to ensure that its own standards on data protection would be respected 
by its partners.
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Amendement 22

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 bis (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

– the first subparagraph of paragraph 1 
shall be replaced by the following:
"The President, on behalf of the College, 
shall report every year to the European 
Parliament and the Council in writing
[...] on the activities and management, 
including budgetary management, of 
Eurojust."

Or. en

Motivering

It is important to give possibility to MEPs to debate on activities of Eurojust, including 
putting questions to the President of Eurojust. Therefore, it should be pointed out that the 
Eurojust report should be presented to the European Parliament (not only sent in writing).
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Amendement 23

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 ter (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

– the second subparagraph of paragraph 
1 shall be replaced by the following:
Daartoe stelt het College een jaarverslag 
op over de activiteiten van Eurojust en  
problemen in verband met het 
strafrechtelijk beleid in de Unie die naar 
aanleiding van Eurojust-activiteiten aan 
het licht gekomen zijn. In that report, 
Eurojust shall also include analyses of 
situations when national members have 
used their powers as referred to in Article 
5a(3) and in Article 9a(3). The report may 
also make proposals for the 
improvement of judicial cooperation in 
criminal matters."

Or. en

Motivering

The task of Eurojust is to coordinate cooperation of national competent authorities. Only in 
urgent cases it is acceptable that national members of Eurojust exercise their judicial powers.
Therefore, it is important to reflect the data in annual report how often and why national 
members have used their judicial power (why they could not identify competent national 
authority in timely manner).
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Amendement 24

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22 – streepje 1 quater (nieuw)
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 32 – lid 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

– paragraph 2 shall be replaced by the 
following:
"2. Each year the representative of the
Joint Supervisory Body shall report to the 
European Parliament on its activities 
[...]."

Or. en

Motivering

De activiteiten van Eurojust houden in dat een grote hoeveelheid gegevens wordt verwerkt.
Daarom is de bescherming van persoonsgegevens van het allergrootste belang. The Joint 
Supervisory Body is a body which is responsible for ensuring that the processing of personal 
data is carried out in accordance with Eurojust data protection rules. In order to guarantee 
effective democratic control, the European Parliament should be fully informed about 
activities of the Joint Supervisory Body.

Amendement 25

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 
de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
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Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk 
en de Portugese Republiek – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 26
Besluit 2002/187/JBZ
Artikel 42 – lid 2

Door de Republiek Slovenië, de Franse 
Republiek, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, 
het Koninkrijk België, de Republiek Polen, 

de Italiaanse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 

Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse 
Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Oostenrijk en de Portugese 
Republiek voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie controleert op geregelde 
tijdstippen de uitvoering door de lidstaten 
van dit besluit en brengt daarover verslag 
uit aan de Raad, in voorkomend geval met 
de nodige voorstellen ter verbetering van 
de justitiële samenwerking en de werking 
van Eurojust. Dat geldt in het bijzonder 
voor de capaciteit van Eurojust om de 
lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen 
het terrorisme.

2. De Commissie controleert op geregelde 
tijdstippen de uitvoering door de lidstaten 
van dit besluit en brengt daarover verslag 
uit aan het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval met de nodige 
voorstellen ter verbetering van de justitiële 
samenwerking en de werking van Eurojust.
Dat geldt in het bijzonder voor de 
capaciteit van Eurojust om de lidstaten te 
ondersteunen in de strijd tegen het 
terrorisme.

Or. en

Motivering

Zelfs al wordt het Europees Parlement slechts geraadpleegd (op dit moment vóór de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) is het van belang dat het Parlement de 
beschikking over informatie krijgt om een doeltreffend democratisch toezicht over EU-
instellingen en –organen te kunnen uitoefenen.
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TOELICHTING

Na vijf jaar te hebben gefunctioneerd heeft Eurojust zijn onmisbaarheid op het gebied van de 
gerechtelijke samenwerking in strafzaken bewezen. Met het oog op de grotere mobiliteit, de 
gevolgen van de globalisering op de grensoverschrijdende misdaad en ook de veranderingen 
die zich in de justitiële samenwerking hebben voorgedaan is thans het moment gekomen voor 
een wijziging van het uit 2002 daterende Eurojust-besluit.

In verband hiermee zijn 14 lidstaten met een initiatief gekomen om het Eurojust-besluit van 
25 februari 2002 te wijzigen. Het voornaamste doel van het voorstel is de versterking van de 
rol en de capaciteiten van Eurojust. Benadrukt moet worden dat het voorstel in grote lijnen 
een weerspiegeling (of formalisering) vormt van praktijken die al bij Eurojust bestaan.

I Voornaamste punten van het voorstel:

1. Instelling van een coördinatie-eenheid voor noodgevallen
De rol van Eurojust als coördinatie-eenheid vereist een beschikbaarheid gedurende 24 uur 
per week. Om aan deze eis te voldoen wordt voorgesteld een noodeenheid in te stellen die 
permanent beschikbaar moet zijn. De voornaamste taak van deze eenheid is, de leden van 
Eurojust te allen tijde te mobiliseren.

2. Meer taken voor Eurojust bij optreden als College
Er wordt voorgesteld de officiële interventie van het College uit te breiden tot diverse 
vastgelopen situaties waarin de betrokken nationale autoriteiten of de nationale leden niet 
tot overeenstemming kunnen komen.

3. Creëren van een gemeenschappelijke basis van gelijksoortige gerechtelijke 
bevoegdheden voor nationale leden
Dit is een van de belangrijkste punten van het voorstel. Het is voor een doeltreffende 
werking van Eurojust van cruciaal belang om een minimale gemeenschappelijke basis 
van gelijkwaardige gerechtelijke bevoegdheden voor alle nationale leden te hebben 
wanneer zij als nationale autoriteit van hun lidstaat optreden.

4. Vaststellen van een Eurojust nationaal coördinatiesysteem
Er wordt voorgesteld een nationaal coördinatiesysteem van Eurojust in iedere lidstaat op 
te zetten om een verband op nationaal niveau te creëren tussen Eurojust, het Europees 
justitieel netwerk en diverse Europese netwerken die op dit gebied actief zijn. Tijdige en 
gestructureerde informatie is uiterst belangrijk voor een efficiënt functionerend Eurojust.
Daarom is het ook de taak van het nationale coördinatiesysteem van Eurojust  om het op 
nationaal niveau gemakkelijker te maken Eurojust informatie over onderzoek in 
strafzaken te verschaffen.

5. Versterkte overdracht van informatie
Zoals aangestipt in het vorige punt is een tijdige en gestructureerde verstrekking van 
gegevens de basis voor het efficiënter functioneren van Eurojust. In de huidige situatie 
zijn de nationale autoriteiten niet verplicht om op eigen initiatief informatie aan Eurojust 
te verstrekken. Daarom wordt nu voorgesteld een algemene verplichting in te voeren om 
gegevens door te geven aan Eurojust wanneer dit nodig is voor de uitvoering van zijn 
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taken.  Het voorstel vereist ook dat er procedures op nationaal niveau aanwezig moeten 
zijn om erop toe te zien dat aan deze verplichting wordt voldaan.

6. Betrekkingen met het Europees justitieel netwerk
Er wordt voorgesteld vast te houden aan de twee structuren en hun betrekkingen te 
verbeteren op grond van de beginselen samenwerking en complementariteit. Dankzij het 
voorstel wordt de budgettaire positie van het Europees justitieel netwerk versterkt, terwijl 
het ook de verplichting tot uitwisseling van informatie bevat. Daarnaast wordt door het 
creëren van het nationale coördinatiesysteem van Eurojust de samenwerking 
vergemakkelijkt en worden de nationale autoriteiten ofwel naar Eurojust ofwel naar het 
Europees justiteel netwerk verwezen, al naar gelang de specifieke kenmerken van de zaak 
in kwestie.

7. Verduidelijking en versterking van de betrekkingen van Eurojust met andere partners
Het voorstel versterkt de betrekkingen met Europol en het Europees justitieel netwerk en 
legt verbanden met andere Europese agentschappen en internationale agentschappen, 
zoals FRONTEX, SitCEN, Interpol en de Werelddouaneorganisatie.

8. Samenwerking met derde landen
Dankzij het voorstel wordt de rol van Eurojust tegenover derde landen versterkt omdat 
een nieuw element wordt geïntroduceerd: Eurojust krijgt de mogelijkheid om als 
verbindingspersonen optredende magistraten te detacheren in landen waarmee het een 
specifieke samenwerking ontwikkelt. Een ander nieuw element is dat Eurojust de 
mogelijkheid krijgt rechtstreekse verzoeken van derde landen uit te voeren. Dit is echter 
alleen mogelijk als de desbetreffende internationale voorschriften daarin voorzien.
Momenteel bestaat een dergelijke mogelijkheid niet.

II Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is het ermee eens dat het noodzakelijk is de rol en capaciteiten van 
Eurojust te versterken en onderschrijft de doelstellingen van het voorstel. Een aantal 
punten vraagt echter om diepgaand onderzoek en de nodige aandacht als er een goed 
evenwicht tot stand moet worden gebracht tussen de bevoegdheden van Eurojust en van 
de nationale leden enerzijds en de rechten op verdediging en een eerlijk proces van de 
verwerende partij anderzijds.

Volgens uw rapporteur is het van het allergrootste belang dat voor een toereikend niveau 
van bescherming van persoonsgegevens bij de activiteiten van Eurojust wordt gezorgd.
Het is uw rapporteur bekend dat er bij Eurojust een strikt databeschermingssysteem 
bestaat. Omdat Eurojust echter bij zijn functioneren zeer grote hoeveelheden 
persoonsgegevens verwerkt, moet er nog meer aandacht worden besteed aan de 
bescherming van deze gegevens en in een aantal amendementen worden daarom 
aanvullende beveiligingen voor de gegevensbescherming bij Eurojust voorgesteld. Het is
belangrijk dat er wordt vastgehouden aan enerzijds afgeschermde lijsten van gegevens 
(over personen waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt) en gegevens die door 
Eurojust verwerkt mogen worden anderzijds. Verder heeft de rapporteur  bedenkingen ten 
aanzien van de gegevens die aan derde landen en internationale organisaties worden 
doorgegeven. Ondanks het feit dat gegevens alleen op basis van door beide partijen 
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ondertekende en door databeschermingsdeskundigen  gecontroleerde overeenkomsten 
mogen worden doorgegeven is het onbekend wat er in de praktijk met deze gegevens bij 
doorgifte gebeurt en of de desbetreffende overeenkomsten ook werkelijk en adequaat 
worden uitgevoerd. Daarom stelt uw rapporteur voor een evaluatiemechanisme in te 
voeren.

De rapporteur steunt het creëren van een gemeenschappelijke basis van gelijkwaardige 
gerechtelijke bevoegdheden voor de nationale leden. Er moet echter de nadruk op worden 
gelegd dat de fundamentele rol van Eurojust de coördinatie van de justitiële 
samenwerking is. Daarom is een aantal amendementen ingediend die betrekking hebben 
op situaties waarin de nationale leden in urgente gevallen gebruik hebben gemaakt van 
hun justitiële bevoegdheden. Om misbruik van deze bevoegdheden te voorkomen wordt 
voorgesteld een systeem in te voeren waarbij achteraf wordt gerapporteerd waarom het 
voor een nationaal lid niet mogelijk was tijdig een terzake bevoegde nationale autoriteit te 
vinden. Gegevens hierover zouden ook in de jaarverslagen van Eurojust moeten worden 
opgenomen. Bovendien is het volgens uw rapporteur in het algemeen niet mogelijk dat 
een nationaal lid niet in staat zou zijn een bevoegde autoriteit te vinden. Daarom moet de 
bepaling die de nationale leden de bevoegdheid geeft om in urgente gevallen op te treden, 
komen te vervallen.

Er zijn diverse amendementen voorgesteld ter verbetering van het beschermingsniveau 
van de procedurele rechten, zoals het recht op verdediging, het recht te worden 
geïnformeerd en het recht beroep bij de rechter aan te tekenen.

De rapporteur is er ook bezorgd over dat in de amendementen van de Raad geen 
verwijzingen naar het Europees Parlement zijn aan te treffen, hoewel het Parlement in de 
toekomst, zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 69, onder h), van het Verdrag van 
Lissabon, medebeslissingsbevoegdheid over deze zaak zal krijgen en een belangrijke 
toezichthoudende rol ten aanzien van de activiteiten van Eurojust zal gaan spelen.
Daarom is de rapporteur van mening dat het Europees Parlement zelfs in dit stadium, nog 
vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, sterker betrokken moet worden 
bij het controleren van de werkzaamheden van Eurojust. Daarom is het van belang dat 
informatie over de werkzaamheden van Eurojust niet alleen aan het Europees Parlement 
wordt toegezonden, maar dat er een vertegenwoordiger persoonlijk verschijnt, zodat de 
parlementsleden hem vragen kunnen stellen en een debat mogelijk is. Bovendien moet 
het Europees Parlement meer bij zaken op het gebied van gegevensbescherming worden 
betrokken en moet het verslagen toegezonden krijgen die door de Gemeenschappelijke 
Controleautoriteit van Eurojust worden opgesteld.
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