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NOTA I/A PUNT 

van: het secretariaat-generaal van de Raad 

to: het Coreper / de Raad 

nr. vorig doc.: 13824/07 CRIMORG 147 ENFOPOL 167 

11896/07 CRIMORG 127 ENFOPOL 137 

11005/07 CRIMORG 112 ENFOPOL 124 

Betreft: Aanneming van een ontwerp-besluit van de Raad inzake de intensivering van de 

grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van 

terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit 

 

1. Op 17 oktober 2007 heeft het Coreper besloten de Raad in overweging te geven om, na de 

intrekking van alle voorbehouden voor parlementaire behandeling: 

i) het ontwerp-besluit van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 

samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende 

criminaliteit, aan te nemen in de versie van doc. 11896/07 CRIMORG 127 

ENFOPOL 137; 

ii) te besluiten dat de verklaring in de bijlage zal worden opgenomen in de notulen van de 

Raadszitting waarin het besluit wordt aangenomen; en 

iii) opdracht te geven tot bekendmaking van bovengenoemd instrument in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. 

 

2. Bij de onderhandelingen over de ontwerp-tekst van de Raad tot uitvoering van het 

bovengenoemde besluit bleek dat artikel 33 ("Uitvoeringsmaatregelen") van het 

laatstgenoemde ontwerp-besluit van de Raad (doc. 11896/07 CRIMORG 127 ENFOPOL 137) 

diende te worden gewijzigd. 
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3. Deze rechtzetting staat vermeld in het corrigendum (doc. 11896/07 CRIMORG 127 

ENFOPOL 137 COR 1). 

 

4. Het Coreper wordt derhalve verzocht de Raad in overweging te geven om, na de intrekking 

van alle voorbehouden voor parlementaire behandeling: 

i) het ontwerp-besluit van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 

samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende 

criminaliteit, aan te nemen in de versie van doc. 11896/07 CRIMORG 127 ENFOPOL 

137 + COR 1; 

ii) te besluiten dat de verklaring in de bijlage zal worden opgenomen in de notulen van de 

Raadszitting waarin het besluit wordt aangenomen; en 

iii) opdracht te geven tot bekendmaking van bovengenoemd instrument in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. 
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BIJLAGE 

 

 

VERKLARING VAN DE RAAD 

 

 

"Gelet op artikel 36 belet dit besluit de lidstaten niet de in artikel 14 en artikel 16 bedoelde niet-

geautomatiseerde uitwisseling van gegevens te verrichten uit hoofde van op andere 

rechtsgrondslagen of juridische praktijken gebaseerde overeenkomsten of regelingen." 

 

    


