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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 88 en 218,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name 
artikel 49,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en met name artikel 9,

– gezien de statuten van de Internationale Organisatie van Criminele Politie 
(ICPO-Interpol), en met name artikel 2, waarin is bepaald dat de organisatie moet 
handelen in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en 
artikel 3, dat de organisatie overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel strikt verbiedt 
enige interventie of activiteit van politieke, militaire, religieuze of raciale aard te 
ondernemen,

– gezien het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 1957 en de bijbehorende 
protocollen van 1975, 1978, 2010 en 2012,

– gezien de VN-Verklaring betreffende het recht en de verantwoordelijkheid van 
personen, groeperingen en maatschappelijke instanties voor de bevordering en 
bescherming van universeel erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden van 
december 1998, en met name artikel 6,

– gezien het Verdrag van Genève en het Protocol betreffende de status van vluchtelingen, 
en met name artikel 8,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en met 
name artikel 5,

– gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers,

– gezien de briefing van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement van november 
2018, getiteld “EU support for human rights defenders around the world”,

– gezien de studie van januari 2019 die de Subcommissie mensenrechten liet uitvoeren en 
die is opgesteld door de beleidsondersteunende afdeling Externe Betrekkingen van het 
directoraat-generaal Extern Beleid van de Unie, getiteld “Misuse of Interpol’s Red 
Notices and impact on human rights – recent developments”,

– gezien Resolutie nr. 2315 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 
van 29 november 2019, getiteld “Interpol reform and extradition proceedings: building 
trust by fighting abuse”,

– gezien Besluit (EU) 2021/1312 van de Raad van 19 juli 2021 houdende machtiging tot 
het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
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Europese Unie en de Internationale Criminele Politieorganisatie (ICPO-Interpol)1,

– gezien de resolutie van het maatschappelijk middenveld in de aanloop naar de 89e 
Algemene Vergadering van Interpol, die van 23 tot en met 25 november 2021 in 
Istanbul plaatsvond,

A. overwegende dat Interpol ’s werelds grootste internationale organisatie van criminele 
politie is en op internationaal vlak een belangrijke rol vervult;

B. overwegende dat de Commissie in december 2021 namens de EU onderhandelingen is 
aangegaan over een internationale overeenkomst met het oog op nauwere 
samenwerking met Interpol, onder meer door middel van toegang tot de databanken van 
de organisatie en nauwere operationele en strategische samenwerking; overwegende dat 
de Commissie verwacht dat deze onderhandelingen eind 2022 zullen worden afgerond;

C. overwegende dat deze overeenkomst de EU-agentschappen in staat zou stellen toegang 
te krijgen tot de databanken van Interpol overeenkomstig hun mandaat en te voorzien in 
operationele behoeften;

D. overwegende dat er een redelijk evenwicht moet worden gevonden tussen het 
voorkomen van straffeloosheid voor ernstige misdrijven en het eerbiedigen van de 
rechten van personen van wie de gegevens door of met Interpol worden uitgewisseld;

E. overwegende dat het aantal rode kennisgevingen de afgelopen tien jaar drastisch is 
toegenomen;

F. overwegende dat Interpol de procedures voor de beoordeling van rode kennisgevingen 
heeft hervormd en verbeterd; overwegende dat er echter ernstige bezorgdheid over blijft 
bestaan dat autoritaire staten het delen van gegevens misbruiken om 
mensenrechtenverdedigers te vervolgen door middel van doelgerichte aanvallen en 
andere vormen van misbruik;

G. overwegende dat het delen van gegevens van Interpol, onder meer voor rode 
kennisgevingen en opsporingsverzoeken, ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor 
de mensenrechten van de betrokken personen, onder meer voor het recht op vrijheid en 
veiligheid en het recht op een eerlijk proces;

H. overwegende dat politiek gemotiveerde rode kennisgevingen autoritaire overheden in 
staat stellen mensenrechtenverdedigers en politieke en andere tegenstanders buiten hun 
grenzen te vervolgen;

I. overwegende dat Interpol volgens zijn eigen regels verplicht is de leden niet bij te staan 
die handelen in strijd met het internationaal recht inzake de mensenrechten; 
overwegende dat artikel 131 van het reglement van Interpol inzake gegevensverwerking 
voorziet in de mogelijkheid om de toegang tot databanken van Interpol op te schorten 
indien een nationaal centraal bureau of een internationale entiteit moeilijkheden 
ondervindt bij de verwerking van gegevens in het Interpol-informatiesysteem of de erop 

1 PB L 287 van 10.8.2021, blz. 2.
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rustende verplichtingen niet nakomt;

1. benadrukt dat samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijke instrumenten zijn 
om misdaad en terrorisme te bestrijden en gerechtigheid na te streven, maar dat deze 
instrumenten gericht en met gemeenschappelijke waarborgen en controles moeten 
worden gebruikt;

2. acht het van het grootste belang dat in de definitieve overeenkomst een redelijk 
evenwicht wordt gevonden tussen het voorkomen van straffeloosheid voor ernstige 
misdrijven en het eerbiedigen van de rechten van personen van wie de gegevens door of 
met Interpol worden uitgewisseld;

3. verzoekt de lidstaten hun toezeggingen in het kader van samenwerking met Europol na 
te komen en Interpol te ondersteunen bij het bevorderen en verbeteren van de bestaande 
normen;

4. onderkent het risico op misbruik van gegevens door sommige leden van Interpol; 
onderstreept daarom dat de EU en Interpol doeltreffender moeten optreden tegen leden 
van Interpol door hun lidmaatschap op te schorten en door hun de toegang tot 
databanken van de EU en andere derde landen te ontzeggen indien zij het internationaal 
recht en de eigen regels van Interpol niet eerbiedigen;

5. veroordeelt ten stelligste dat sommige staten misbruik maken van het systeem van 
kennisgevingen van Interpol om tegenstanders buiten hun grenzen te vervolgen;

6. verzoekt de Commissie, als hoedster van de Verdragen, gebruik te maken van haar 
invloed binnen Interpol om de noodzakelijke hervormingen te ondersteunen zodat 
Interpol de mensenrechten ten volle eerbiedigt en tegelijkertijd een doeltreffend 
instrument voor rechtmatige internationale politiesamenwerking blijft, door maatregelen 
te eisen om:

a. ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die door EU-organen aan Interpol worden 
doorgegeven, voldoende worden beschermd tegen misbruik, door in de 
overeenkomst passende waarborgen op te nemen;

b. de preventieve maatregelen, zoals richtsnoeren voor risicobeoordeling inzake de 
mensenrechten, de toepassing van consistente mensenrechtennormen voor de 
verwerking van rode kennisgevingen en opsporingsverzoeken, en de controle-, 
beoordelings- en monitoringsystemen en controles achteraf te verbeteren;

c. de efficiëntie te verbeteren om het proces van intrekking van kennisgevingen te 
verkorten;

d. de transparantie te vergroten, bijvoorbeeld door statistische gegevens openbaar te 
maken over verzoeken tot rode kennisgeving;

e. een efficiënter klachtenmechanisme mogelijk te maken door het sneller, 
interactiever en transparanter te maken;

f. een einde te maken aan politiek gemotiveerde kennisgevingen, onder meer door 
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op meer doeltreffende wijze corrigerende maatregelen op te leggen aan lidstaten 
die de regels van Interpol vaak overtreden.


