
� gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en de
adviezen van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken en de
Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie (A5-0074/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in
dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de
Commissie.

8. Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie *

A5-0070/2001

Initiatief van de Franse Republiek en het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van
het besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteits-

preventie (13464/2000 - C5-0717/2000 - 2000/0824(CNS))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

DOOR DE FRANSE REPUBLIEK EN HET KONINKRIJK
ZWEDEN VOORGESTELDE TEKST (1)

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

Amendement 1
Overweging −1 (nieuw)

(−1) Het Europees Parlement heeft op 16 december 1993
een resolutie aangenomen over veel voorkomende crimi-
naliteit in dichtbevolkte gebieden en de verbindingen met
de georganiseerde misdaad (1), en op 17 november 1998
een resolutie over de preventie van georganiseerde crimi-
naliteit (2),

(1) PB C 20 van 24.1.1994, blz. 188.
(2) PB C 379 van 7.12.1998, blz. 44.

Amendement 2
Overweging 2

(2) De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 okto-
ber 1999 kwam tot de conclusie dat verder dient te worden
gewerkt aan de ontwikkeling van preventiemaatregelen en de
uitwisseling van beste praktijken, dat het netwerk van bevoegde
nationale autoriteiten voor criminaliteitspreventie en de samen-
werking tussen de nationale organisaties op het terrein van de
criminaliteitspreventie dient te worden versterkt, en dat de eer-
ste prioriteiten voor deze samenwerking jeugdcriminaliteit, ste-
delijke en drugsgerelateerde criminaliteit zouden kunnen zijn.
Daartoe dient de mogelijkheid van een door de Gemeenschap
gefinancierd programma te worden onderzocht.

(2) De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 okto-
ber 1999 kwam tot de conclusie dat verder dient te worden
gewerkt aan de ontwikkeling van preventiemaatregelen en de
uitwisseling van beste praktijken, dat het netwerk van bevoegde
nationale autoriteiten voor criminaliteitspreventie en de samen-
werking tussen de nationale organisaties op het terrein van de
criminaliteitspreventie dient te worden versterkt, en dat de eer-
ste prioriteiten voor deze samenwerking jeugdcriminaliteit, ste-
delijke en drugsgerelateerde criminaliteit, met inbegrip van de
georganiseerde misdaad, zouden kunnen zijn. Daartoe dient
de mogelijkheid van een door de Gemeenschap gefinancierd
programma te worden onderzocht.

(1) PB C 362 van 16.12.2000, blz. 15.
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Amendement 3

Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) In aanbeveling 6 van de strategie van de Europese
Unie voor het begin van het nieuwe millennium ter voor-
koming en bestrijding van de georganiseerde criminali-
teit (1) wordt de Raad opgeroepen zich zonodig te laten
bijstaan door gekwalificeerde deskundigen op het gebied
van de criminaliteitspreventie, zoals de nationale knoop-
punten, of door een op te richten netwerk van deskun-
digen afkomstig uit nationale criminaliteitspreventie-orga-
nisaties.

(1) PB C 124 van 3.5.2000, blz. 1.

Amendement 4

Overweging 3

(3) In tal van belangrijke studiebijeenkomsten en conferenties
over criminaliteitspreventie � met name die van Stockholm in
1996, Noordwijk in 1997, Londen in 1998 en de Algarve in
2000 � is gevraagd om de oprichting van een netwerk in de
Europese Unie voor de ontwikkeling van de samenwerking
inzake criminaliteitspreventie. De conferentie op hoog niveau
van de Algarve heeft ook gewezen op de noodzaak van een
multidisciplinaire en op partnerschap gebaseerde aanpak inzake
criminaliteitspreventie.

(3) In tal van belangrijke studiebijeenkomsten en conferenties
over de preventie van criminaliteit, met inbegrip van de
georganiseerde misdaad, � met name die van Stockholm in
1996, Noordwijk in 1997, Londen in 1998 en de Algarve in
2000 � is gevraagd om de oprichting van een netwerk in de
Europese Unie voor de ontwikkeling van de samenwerking
inzake criminaliteitspreventie. De conferentie op hoog niveau
van de Algarve heeft ook gewezen op de noodzaak van een
multidisciplinaire en op partnerschap gebaseerde aanpak inzake
criminaliteitspreventie. Ook tijdens de conferentie van Zara-
goza in 1996 is op deze noodzaak gewezen en werd de
aandacht gevestigd op de nauwe banden tussen de geor-
ganiseerde criminaliteit en de criminaliteit in het alge-
meen.

Amendement 11

Artikel 1

Er wordt een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie
opgericht, hierna „netwerk” te noemen.

1. Er wordt een Europees netwerk inzake criminaliteitspre-
ventie opgericht, hierna „netwerk” te noemen.

Het netwerk heeft een Raad van Bestuur en een secretariaat-generaal. 2. Een comité en een secretariaat zorgen voor de goede
werking van het netwerk overeenkomstig dit besluit.

3. Criminaliteitspreventie bestrijkt alle maatregelen,
zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, die ten
doel hebben om criminaliteit, met inbegrip van georgani-
seerde criminaliteit, en gevoelens van onveiligheid onder
de burgers terug te dringen of mede terug te dringen, het-
zij rechtstreeks door criminele activiteiten te ontmoedi-
gen, hetzij door beleidsmaatregelen en acties waardoor de
mogelijkheden voor en de oorzaken van criminaliteit wor-
den beperkt. Bij criminaliteitspreventie worden de over-
heid, de bevoegde autoriteiten, de strafrechtelijke instan-
ties, de lokale autoriteiten en de gespecialiseerde
verenigingen die zij in Europa hebben opgezet, de particu-
liere sector, vrijwilligersorganisaties, onderzoekers en het
publiek ingeschakeld, met steun van de media.

5.12.2001 NL C 343/179Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Woensdag, 14 maart 2001

DOOR DE FRANSE REPUBLIEK EN HET KONINKRIJK
ZWEDEN VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT



Amendement 6
Artikel 2, lid 1

1. Het netwerk bestaat uit contactpunten die door elke lid-
staat worden aangewezen.

1. Het netwerk bestaat uit contactpunten die door elke lid-
staat worden aangewezen.

De contactpunten, maximaal drie per lidstaat, vertegenwoordigen ten
minste de nationale overheidsinstanties die bevoegd zijn voor crimina-
liteitspreventie in al haar aspecten enerzijds, en de onderzoekers of
academici met een specialisme op dat terrein anderzijds. De overige
actoren in het veld, met name niet-gouvernementele organisaties,
lokale overheden, actoren uit de particuliere sector, kunnen ook ver-
tegenwoordigd zijn.

1 bis. Elke lidstaat wijst maximaal drie contactpunten
aan.

1 ter. De contactpunten tellen ten minste één vertegen-
woordiger van de nationale overheidsinstanties die
bevoegd zijn voor de preventie van criminaliteit, met
inbegrip van de georganiseerde misdaad, in al haar aspec-
ten.

1 quater. Onderzoekers of academici met een specia-
lisme op dat terrein alsmede andere actoren op het gebied
van de preventie van criminaliteit, met inbegrip van de
georganiseerde misdaad, kunnen als contactpunt worden
aangewezen. De lidstaten dienen er steeds voor te zorgen
dat onderzoekers of academici, alsmede de overige acto-
ren op het gebied van de criminaliteitspreventie zoals
niet-gouvernementele organisaties, lokale overheden, acto-
ren uit de particuliere sector, via de aangewezen contact-
punten bij het netwerk betrokken worden.

Ook de Commissie wijst een contactpunt aan. Een contactpunt
van Europol neemt deel aan het netwerk voor de aspecten die Europol
aangaan.

1 quinquies. Ook de Commissie wijst een contactpunt aan.
Europol, OLAF, Eurojust en het Europees Waarnemings-
centrum voor drugs en drugsverslaving worden betrokken
bij werkzaamheden op gebieden die hen aangaan. Andere
belanghebbende instanties kunnen eveneens bij de werk-
zaamheden worden betrokken.

Amendement 7
Artikel 3

1. Het netwerk draagt bij aan de ontwikkeling van de
diverse aspecten van criminaliteitspreventie in de Unie en onder-
steunt de acties ter voorkoming van criminaliteit op lokaal en
nationaal vlak.

1. Het netwerk draagt bij aan de ontwikkeling van de
diverse aspecten van de preventie van criminaliteit, met
inbegrip van de georganiseerde misdaad, in de Unie en
ondersteunt de acties ter voorkoming van criminaliteit op
lokaal en nationaal vlak. Hoewel het zich met alle soorten
criminaliteit bezighoudt, legt het netwerk zich vooral toe
op jeugddelinquentie, criminaliteit in steden en drugscri-
minaliteit.

2. Meer in het bijzonder heeft het netwerk de volgende
taken:

2. Meer in het bijzonder heeft het netwerk de volgende
taken:

a) het brengt via de bevoegde werkstructuren elk jaar verslag
uit bij de Raad over zijn werkzaamheden en geeft aan
welke acties uit zijn werkprogramma het komende jaar
prioriteit hebben. Dat verslag wordt toegezonden aan het Euro-
pees Parlement. Hoewel het zich met alle soorten criminaliteit
bezighoudt, legt het netwerk zich vooral toe op de gebieden
jeugddelinquentie, criminaliteit in steden en drugscriminaliteit;

a) het vergemakkelijkt samenwerking, contacten en uitwisse-
ling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten en
nationale organisaties onderling, en tussen de lidstaten en
de Commissie, de overige Raadsinstanties en de andere
groepen deskundigen en netwerken die gespecialiseerd
zijn in vraagstukken betreffende de preventie van crimi-
naliteit, met inbegrip van de georganiseerde misdaad;
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b) het staat ter beschikking van de Raad en de Commissie om
hen desgevraagd bijstand te verlenen voor elk vraagstuk
betreffende criminaliteitspreventie, met name om bij wet-
gevingsbesluiten, besluiten en andere instrumenten reke-
ning te houden met de preventieaspecten, en de Raad en
de Commissie te helpen bij het vaststellen van efficiënte
strategieën op het gebied van criminaliteitspreventie, met
name in het kader van de uitvoering van een communautair
programma inzake criminaliteitspreventie;

b) het verzamelt en analyseert informatie over bestaande
acties inzake de preventie van criminaliteit, met inbe-
grip van de georganiseerde misdaad, de evaluatie daar-
van en de analyse van de beste praktijken, alsmede de
bestaande gegevens over criminaliteit en criminaliteitsont-
wikkeling in de lidstaten, teneinde bij te dragen aan het
beraad over toekomstige nationale en Europese beslissin-
gen. Het netwerk zal de Raad en de lidstaten ook bijstaan
bij het beantwoorden van vragenlijsten inzake criminaliteit
en criminaliteitspreventie;

c) het vergemakkelijkt samenwerking, contacten en uitwisse-
ling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten en
nationale organisaties onderling, en tussen de lidstaten en
de Commissie, de overige Raadsinstanties en de andere
groepen deskundigen en netwerken die gespecialiseerd
zijn in vraagstukken betreffende criminaliteitspreventie;

c) het draagt bij aan het vaststellen en ontwikkelen van de
voornaamste onderzoeks-, opleidings- en evaluatiegebieden
op het stuk van de preventie van criminaliteit, met
inbegrip van de georganiseerde misdaad;

d) het verzamelt en analyseert informatie over bestaande
acties inzake criminaliteitspreventie, de evaluatie daarvan en
de analyse van de beste praktijken, alsmede de bestaande
gegevens over criminaliteit en criminaliteitsontwikkeling in
de lidstaten, teneinde bij te dragen aan het beraad over
toekomstige nationale en Europese beslissingen. Het net-
werk zal de Raad en de lidstaten ook bijstaan bij het beant-
woorden van vragenlijsten inzake criminaliteit en crimina-
liteitspreventie;

d) het organiseert conferenties, studiebijeenkomsten, ontmoe-
tingen en andere acties om het overleg over deze speci-
fieke kwesties te stuwen en de resultaten daarvan te ver-
spreiden;

e) het draagt bij aan het vaststellen en ontwikkelen van de
voornaamste onderzoeks-, opleidings- en evaluatiegebieden
op het stuk van criminaliteitspreventie;

e) het organiseert elk jaar de uitreiking van Europese prijzen
voor criminaliteitspreventie;

f) het organiseert conferenties, studiebijeenkomsten, ontmoe-
tingen en andere acties om het overleg over deze speci-
fieke kwesties te stuwen en de resultaten daarvan te ver-
spreiden;

f) het ontwikkelt de samenwerking met de kandidaat-
lidstaten, derde landen en internationale organisaties
en instellingen;

g) het organiseert elk jaar de uitreiking van de Europese prijs
voor criminaliteitspreventie,

g) het staat ter beschikking van de Raad en de Commissie om
hen desgevraagd bijstand te verlenen voor elk vraagstuk
betreffende criminaliteitspreventie, met name om bij wet-
gevingsbesluiten, besluiten en andere instrumenten reke-
ning te houden met de preventieaspecten, en de Raad en
de Commissie te helpen bij het vaststellen van efficiënte
strategieën op het gebied van criminaliteitspreventie, met
name in het kader van de uitvoering van een programma
van de Unie inzake de preventie van criminaliteit met
inbegrip van de georganiseerde misdaad;

g bis) het brengt via de bevoegde werkstructuren elk jaar aan
de Raad verslag uit over zijn werkzaamheden en geeft aan
welke acties uit zijn werkprogramma het komende jaar
prioriteit hebben. De Raad neemt kennis van het ver-
slag en zendt het toe aan het Europees Parlement.
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Amendement 8
Artikel 4

Om deze doelstellingen te verwezenlijken: Om deze doelstellingen te verwezenlijken:

a) kiest het netwerk voor een multidisciplinaire aanpak en
houdt het rekening met de stedelijke beleidsmaatregelen die ver-
band houden met criminaliteitspreventie;

a) kiest het netwerk voor een multidisciplinaire aanpak;

b) houdt het netwerk nauw contact met de instanties voor
criminaliteitspreventie, de onderzoeksinstellingen en de niet-
gouvernementele organisaties van de lidstaten;

b) houdt het netwerk via de contactpunten nauw contact
met de instanties voor de preventie van criminaliteit,
met inbegrip van de georganiseerde misdaad, lokale
autoriteiten, lokale partnerschappen en de civiele
samenleving, alsmede met onderzoeksinstellingen en
niet-gouvernementele organisaties in de lidstaten;

c) zet het netwerk een internetsite op, waarop zijn periodieke
verslagen worden geplaatst, alsmede alle andere nuttige
informatie, met name een overzicht van beste praktijken;

c) zet het netwerk een internetsite op, waarop zijn periodieke
verslagen worden geplaatst, alsmede alle andere nuttige
informatie, met name een overzicht van beste praktijken;

d) zorgt het netwerk ervoor dat de resultaten van de in het
kader van de communautaire programma’s gefinancierde
projecten worden gebruikt en verspreid.

d) zorgt het netwerk ervoor dat de resultaten van de in het
kader van programma’s van de Unie gefinancierde projec-
ten die voor de preventie van criminaliteit, met inbe-
grip van de georganiseerde misdaad, van belang zijn,
worden gebruikt en verspreid.

Amendement 9
Artikel 5

1. Het netwerk vergadert voor het eerst … 1. Het netwerk vergadert voor het eerst …

2. Het komt ten minste een keer per halfjaar bijeen, en
wordt bijeengeroepen door het fungerend voorzitterschap van
de Raad. Op verzoek van de Raad of de Commissie kunnen
andere vergaderingen worden belegd.

2. Het netwerk komt ten minste één keer per halfjaar bij-
een op uitnodiging van het fungerend voorzitterschap van de
Raad. Op verzoek van de Raad of de Commissie kunnen andere
vergaderingen worden belegd.

3. De Raad van Bestuur van het netwerk bestaat uit vertegen-
woordigers van de lidstaten die zijn aangewezen als contactpunten van
de nationale autoriteiten.

3. Het comité van het netwerk is samengesteld uit één
vertegenwoordiger van elke lidstaat.

3 bis. Het comité stelt het jaarprogramma van het net-
werk vast, met inbegrip van een financieel plan. Het
comité zal met name het volgende bepalen:

a) de prioritair te onderzoeken gebieden,

b) de belangrijkste uit te voeren specifieke acties (studie-
bijeenkomsten en conferenties, studie en onderzoek,
opleidingsprogramma’s …),

c) de opzet van de website van het netwerk,

d) de regels voor Europese prijzen voor criminaliteits-
preventie.

Ook stelt het comité jaarlijks het verslag van de werk-
zaamheden van het netwerk op.

De besluiten van het comité worden bij gewone meerder-
heid genomen.

De Raad wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de
lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese
Unie bekleedt.

Het comité wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van
de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese
Unie bekleedt.
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Hij komt ten minste één keer per voorzitterschap bijeen. Hij
stelt zijn reglement van orde op dat bij eenparigheid van stem-
men wordt aangenomen.

Hij komt ten minste één keer per voorzitterschap bijeen. Hij
stelt zijn reglement van orde op dat bij eenparigheid van stem-
men wordt aangenomen.

4. De Commissie verzorgt het secretariaat-generaal van het
netwerk.

4. De Commissie verzorgt het secretariaat van het netwerk.

5. De Raad van Bestuur stelt het jaarprogramma van het netwerk
vast en brengt de Raad en de Commissie daarvan op de hoogte. Hij
stelt het jaarverslag van het netwerk op. Het verslag wordt toegezon-
den aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. De
besluiten van de Raad van Bestuur worden bij eenparigheid van stem-
men genomen.

Schrappen.

6. Het netwerk wordt gefinancierd uit de algemene begroting
van de Europese Unie.

5. Het secretariaat van het netwerk en diens werkzaam-
heden worden gefinancierd uit de algemene begroting van de
Europese Unie.

Amendement 10
Artikel 6

De Raad evalueert binnen twee jaar na de aanneming van dit
besluit de werkzaamheden van het netwerk.

De Raad evalueert binnen drie jaar na de aanneming van dit
besluit de werkzaamheden van het netwerk.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het initiatief van de Franse Republiek en
het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad betreffende de
oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (13464/2000 - C5-0717/2000

- 2000/0824(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

� gezien het initiatief van de Franse Republiek en het Koninkrijk Zweden (13464/2000 (1)),

� gelet op artikel 34, lid 2, sub c) van het EU-Verdrag,

� geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0717/2000),

� gelet op de artikelen 106 en 67 van zijn Reglement,

� gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse
zaken (A5-0070/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde initiatief van de Franse Republiek en het Koninkrijk
Zweden;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde
tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan
te brengen in het initiatief van de Franse Republiek en het Koninkrijk Zweden;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Com-
missie en de regeringen van de Franse Republiek en het Koninkrijk Zweden.

(1) PB C 362 van 16.12.2000, blz. 15.
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