
(Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 december 2001

tot wijziging van Besluit 2000/C 106/01 van de Raad van 27 maart 2000 houdende machtiging van
de directeur van Europol om onderhandelingen aan te knopen over overeenkomsten met derde

staten of niet aan de EU gerelateerde instanties

(2001/C 358/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelt op artikel 42, lid 2, artikel 10, lid 4, en artikel 18 van de
Overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst
(Europol-Overeenkomst) (1),

Gelet op het besluit van de Raad van 3 november 1998 hou-
dende vaststelling van de regeling betreffende de externe be-
trekkingen van Europol met derde staten en niet aan de Euro-
pese Unie gerelateerde instanties (2), met name op artikel 2,

Gelet op het besluit van de Raad van 3 november 1998 hou-
dende vaststelling van de regels betreffende de ontvangst door
Europol van informatie van derde partijen (3), met name op
artikel 2,

Gelet op het besluit van de Raad van 12 maart 1999 houdende
vaststelling van de regels betreffende de verstrekking van per-
soonsgegevens door Europol aan derde staten en instanties (4),
met name op de artikelen 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gezien de operationele behoeften en de noodzaak om vor-
men van georganiseerde criminaliteit op een doeltreffende
wijze via Europol te bestrijden, dient Monaco te worden
toegevoegd aan de lijst van derde landen waarmee de di-
recteur van Europol gemachtigd wordt onderhandelingen
aan te knopen.

(2) In Besluit 2000/C 106/01 van de Raad van 27 maart 2000
tot machtiging van de directeur van Europol om onderhan-
delingen aan te knopen over overeenkomsten met derde
staten of niet aan de Europese Unie gerelateerde instan-
ties (5) is het UNDCP (drugsbestrijdingsprogramma van de
Verenigde Naties) vermeld als een niet aan de Europese
Unie gerelateerde instantie waarmee de directeur van Euro-
pol gemachtigd is onderhandelingen aan te knopen.

(3) Gezien de operationele behoeften en de noodzaak om ge-
organiseerde vormen van criminaliteit op een doeltreffende
wijze via Europol te bestrijden, dient het UNDCP vervangen
te worden door het Bureau van de Verenigde Naties voor
drugsbestrijding en misdaadpreventie (ODCCP).

(4) Het besluit van 27 maart 2000 dient derhalve te worden
gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van 27 maart 2000 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2, lid 1:

a) wordt onder het kopje ÐDerde Staten� na Marokko toege-
voegd:

Ð� Monaco�;

b) worden onder het kopje ÐNiet aan de Europese Unie gere-
lateerde instanties� de woorden

� ÐUNDCP (Drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde
Naties)� vervangen door:

� ÐODCCP (Bureau van de Verenigde Naties voor drugs-
bestrijding en misdaadpreventie)�.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgend op die waarop
het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 6 december 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

M. VERWILGHEN
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