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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de 
toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van 29 mei 2000 tussen de 
lidstaten van de Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het 
bijbehorende protocol van 2001
(05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05306/2010),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het 
Koninkrijk Noorwegen betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken (14938/2003),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 82, lid 1, 
onder d), en artikel 218, lid 6, alinea 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (C7-0030/2010),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A7-0020/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, van de 
Republiek IJsland en van het Koninkrijk Noorwegen.
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TOELICHTING

I - Achtergrond

In december 2002 verleende de Raad het voorzitterschap van de Raad toestemming om met 
assistentie van de Commissie onderhandelingen te starten over een overeenkomst inzake 
wederzijdse rechtshulp met Noorwegen en IJsland. 

De Raad heeft op 17 december 2003 het besluit aangenomen betreffende de ondertekening van 
de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk 
Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van 29 mei 
2000 tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
en het bijbehorende protocol van 2001. De overeenkomst is gebaseerd op artikelen 24 en 38 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De interne nationale procedures voor deze overeenkomst waren nog niet formeel afgerond ten 
tijde van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Bijgevolg is, in overeenstemming 
met het nieuwe rechtskader waarin wordt voorzien door het Verdrag van Lissabon, en met name 
artikel 218 VWEU, de goedkeuring van het Europees Parlement nodig.

Daarom heeft de Commissie de Raad middels het ontwerp van besluit van de Raad van 17 
december 2009 aanbevolen de goedkeuring van het Europees Parlement te verkrijgen en zo 
spoedig mogelijk een besluit aan te nemen tot sluiting van de overeenkomst.

II - Inhoud van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot doel de justitiële samenwerking tussen de EU-lidstaten en 
Noorwegen en IJsland te verbeteren door bijna alle bepalingen toe te passen die zijn opgenomen 
in de overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp uit 2000 en het hieraan gehechte protocol 
dat in 2001 werd goedgekeurd.  

Dit omvat onder meer bepalingen betreffende het horen van getuigen, deskundigen en 
verdachten via telefoon of videoconferentie, gecontroleerde afleveringen, infiltratie, 
gemeenschappelijke onderzoeksteams en betreffende verzoeken om gegevens over 
banktransacties, bankrekeningen en het toezicht hierop met het oog op het bestrijden van 
criminaliteit in het algemeen en georganiseerde misdaad in het bijzonder. 

III - Standpunt van de rapporteur

De rapporteur steunt de goedkeuring door het Parlement van deze overeenkomst. 

Met deze overeenkomst worden de regels betreffende wederzijdse rechtshulp die reeds gelden in 
en worden toegepast door de lidstaten uitgebreid tot Noorwegen en IJsland. Dit zal ongetwijfeld 
helpen bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad en de samenwerking verbeteren met 
de twee landen, die reeds deel uitmaken van het Schengengebied. IJsland voert momenteel 
eveneens onderhandelingen om toe te treden tot de Europese Unie.

De rapporteur is met name ingenomen met de expliciet in artikel 3 van de overeenkomst 
vastgelegde mogelijkheid Eurojust in te schakelen indien een verzoek wordt geweigerd door een 
lidstaat of indien er problemen zijn bij de uitvoering van een verzoek.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip 
Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Ioan Enciu, Frank Engel, 
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