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Aangaande agendapunt 1, Gemengd Comité:  

Ontwerp-kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen  

de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van terrorisme 

(Zweeds voorstel)  

 

1. Hoe verhoudt het voorstel zich met artikel 39 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) ? Deze 

laatste bepaling laat uitwisseling toe, echter enkel in overeenstemming met nationaal recht.  Deze voorwaarde 

blijft bestaan en wordt niet gewijzigd door het onderhavige voorstel. Wat voegt het voorstel dan toe? Als het 

verschil enkel beperkt is tot het meer aan termijnen koppelen en meer urgent maken van verzoeken, waarom dan 

niet artikel 39 SUO bijstellen?  

 

2. Hoe verhoudt het voorstel zich met het EU 2000 Verdrag inzake Wederzijdse bijstrand in Strafzaken? Het 

Akkoord van Wittem, gesloten tussen Nederland en Duitsland, bij het 1959 Raad van Europa Verdrag inzake 

Wederzijdse Rechtshulp in Strafzaken bewijst dat het perfect mogelijk is om binnen het kader van de traditionele 

rechtshulp een kader voor verruimde samenwerking in de (pre)opsporingsfase te creëren.  

 

3. Wat is de beweegreden van Zweden om opnieuw een voorstel over dit onderwerp in te dienen?  

 

4. Hoe verhoudt het voorstel zich tot het Verdrag van Prüm? (waar Zweden overigens geen partij bij is)  

 

5. Welke concrete problemen heeft Zweden met de toepassing van het bestaande kader,  waaronder (maar niet 

beperkt tot) artikel 39 SUO?  

 

6. Hoe verhoudt het voorstel zich met het 'Principle of Availability' zoals geïntroduceerd in het Haagse 

Programma?  
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