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(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

BESLUIT 2009/293/GBVB VAN DE RAAD

van 26 februari 2009

betreffende de briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van Kenia betreffende de
voorwaarden en nadere bepalingen voor de overdracht door EUVNAVFOR aan Kenia van personen
die verdacht worden van piraterij, en die worden vastgehouden door de door de Europese Unie
geleide zeemacht (EUNAVFOR), alsmede van in beslag genomen goederen die in handen zijn van

EUNAVFOR, en voor de behandeling van deze personen en goederen na de overdracht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
op artikel 24,

Gezien de aanbeveling van het voorzitterschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 2 juni 2008 heeft de VN-Veiligheidsraad Resolutie
1816 (2008) aangenomen, waarbij alle staten worden
opgeroepen samen te werken bij de bepaling van de
rechtsmacht en het onderzoek naar en vervolging van
personen die zich schuldig maken aan piraterij en ge
wapende overvallen in de Somalische wateren. Deze be
palingen zijn bij Resolutie 1846 (2008) van de VN-Vei
ligheidsraad bevestigd op 2 december 2008.

(2) Op 10 november 2008 heeft de Raad Gemeenschappelijk
Optreden 2008/851/GBVB aangenomen inzake de mili
taire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dra
gen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden
van piraterij en gewapende overvallen voor de Somali
sche kust (1) (operatie „Atalanta”).

(3) Krachtens artikel 12 van dat gemeenschappelijke optre
den worden in de territoriale wateren van Somalië ge
vangengenomen personen die daden van piraterij of ge
wapende overvallen hebben begaan of hiervan verdacht
worden, alsmede de goederen die tot uitvoering van deze
daden gediend hebben, met het oog op de uitoefening
van rechterlijke bevoegdheden overgedragen aan een
derde staat die rechtsmacht wil uitoefenen ten aanzien
van de bovengenoemde personen of goederen, mits de
voorwaarden voor deze overdracht die met deze derde
staat zijn overeengekomen, zijn vastgesteld overeenkom
stig het toepasselijke internationale recht, daaronder

begrepen het internationale recht inzake de mensenrech
ten, om in het bijzonder te waarborgen dat deze perso
nen niet worden onderworpen aan de doodstraf, foltering
of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling.

(4) Overeenkomstig artikel 24 van het Verdrag heeft het
voorzitterschap, bijgestaan door de secretaris-generaal/
hoge vertegenwoordiger (SG/HV), onderhandeld over
briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering
van Kenia betreffende de voorwaarden en nadere bepalin
gen voor de overdracht door EUVNAVFOR aan Kenia
van personen die verdacht worden van piraterij, en die
worden vastgehouden door de door de Europese Unie
geleide zeemacht (EUNAVFOR), alsmede van in beslag
genomen goederen die in handen zijn van EUNAVFOR,
en voor de behandeling van deze personen en goederen
na de overdracht.

(5) De briefwisseling dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van
Kenia betreffende de voorwaarden en nadere bepalingen voor de
overdracht door EUVNAVFOR aan Kenia van personen die ver
dacht worden van piraterij, en die worden vastgehouden door
EUNAVFOR, alsmede van in beslag genomen goederen die in
handen zijn van EUNAVFOR, en voor de behandeling van deze
personen en goederen na de overdracht, wordt hierbij namens
de Europese Unie goedgekeurd.

De tekst van de briefwisseling is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon (of per
sonen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de onderscheiden brief
te ondertekenen teneinde daardoor de Europese Unie te binden.
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Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Artikel 4

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

Gedaan te Brussel, 26 februari 2009.

Voor de Raad
De voorzitter
I. LANGER
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