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Betreft: Uitbreiding van het mandaat van het EOM tot de vervolging van grensoverschrijdende 
terroristische misdrijven

Terroristische aanslagen blijven Europa hard treffen en vormen een ernstige bedreiging voor de 
veiligheid van de Europeanen. Uit de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk blijkt opnieuw dat 
onze Europese manier van leven en onze waarden het doelwit zijn. Terrorismebestrijding is daarom 
een topprioriteit. De uitbreiding van het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) tot de 
vervolging van grensoverschrijdende terroristische misdrijven zou de EU een krachtig middel geven 
om de financiering van terrorisme tegen te gaan. Hoewel de Commissie dit initiatief in 20181 actief 
heeft gesteund, net zoals het Parlement heeft gedaan in zijn resolutie van 21 maart 2019 die door zijn 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is aangenomen, heeft de Europese 
Raad nog geen duidelijke actie ondernomen als reactie hierop. Op 24 juli 2020 heeft de Commissie in 
haar mededeling over de EU-strategie voor de veiligheidsunie opnieuw bevestigd dat het nog altijd 
haar doel is om het mandaat van het EOM uit te breiden tot de vervolging van grensoverschrijdende 
terroristische misdrijven.

Aangezien het voor de uitbreiding van het mandaat van het EOM nodig is om het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie te wijzigen en om een besluit van de Europese Raad tot wijziging 
van artikel 86 van dit verdrag vast te stellen, en aangezien de bestrijding van terrorisme een prioriteit 
moet zijn:

kan de Commissie toelichten welke specifieke maatregelen zij heeft genomen, of welke maatregelen 
zij van plan is op korte termijn te nemen om het mandaat van het EOM uit te breiden?

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0641 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0641)


