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II

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

RAAD

Initiatief van de Bondsrepublik Duitsland met het oog op de aanneming van een besluit van de
Raad betreffende de oprichting van een Eurojust-team

(2000/C 206/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 2. De verbindingsofficieren van Eurojust hebben tot taak:

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonder-
heid op artikel 31, onder a), en artikel 34, lid 2, onder c),

a) informatie over het toepasselijke straf- en strafprocesrecht
van de lidstaat die hen heeft gedetacheerd, te verstrekken

Gezien het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland (1), aan de onderzoeksinstanties in andere lidstaten, alsmede
aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen en

Gezien het advies van het Europees Parlement (2), Europol, dan wel een passende instantie voor het verkrijgen
van die informatie aan te wijzen,

Overwegende hetgeen volgt:

De Europese Raad van Tampere is overeengekomen dat, b) overeenkomstig het recht van hun zendstaat de justitiële en
om de bestrijding van ernstige vormen van georganiseerde andere met strafrechtelijk onderzoek belaste autoriteiten,
criminaliteit te versterken, een eenheid (Eurojust) dient te alsook de Commissie en Europol over de stand van
worden opgericht, bestaande uit nationale officieren van de strafrechtelijke onderzoeken en over strafrechtelijke
justitie, rechters of politieambtenaren met een gelijkwaardige veroordelingen te informeren dan wel voor het contact
bevoegdheid, die door elke lidstaat worden gedetacheerd met de onderzoeksinstantie van hun zendstaat te zorgen,
overeenkomstig zijn rechtsstelsel,

BESLUIT:
c) in het geval dat er in twee of meer lidstaten een onderzoek

loopt naar onderling verband houdende strafbare feiten,
Artikel 1 de coördinatie en uitvoering van gezamenlijk onderzoek

te ondersteunen,
De lidstaten detacheren één of meer rechters, officieren van
justitie of politieambtenaren (hierna „verbindingsambtenaren”
genoemd) bij [...]. De verbindingsambtenaren vormen samen

d) op verzoek de analysewerkzaamheden van Europol juri-het Eurojust-team.
disch te ondersteunen,

Artikel 2

e) bij toekomstige onderhandelingen over uitbreiding van de
1. Eurojust heeft tot taak ondersteuning te bieden aan bevoegdheden van Europol op verzoek deskundig advies
strafrechtelijke onderzoeken naar als zeer ernstige aangemerkte uit te brengen over de justitiële begeleiding van Europol,
strafbare feiten, waarvoor met het oog op vervolging rechts-
hulp vereist kan zijn, alsook naar strafbare feiten tegen de
financiële belangen van de Gemeenschap.

f) ervaringen met betrekking tot de zwakke punten in de
grensoverschrijdende bestrijding van strafbare feiten en in
de bestrijding van tegen de financiële belangen van de Unie(1) PB C 206 van 19.7.2000, blz. 1.

(2) PB C ... gepleegde feiten uit te wisselen.
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Artikel 3 Artikel 6

1. Met het oog op de verdieping van de samenwerkingDe verbindingsmagistraten in de zin van Gemeenschappelijk
brengen de lidstaten hun strafvorderings- en hun strafregistersOptreden 96/277/JBZ van de Raad van 22 april 1996 inzake
in een netwerk onder, zodat informatieverzoeken via Eurojusteen kader voor de uitwisseling van verbindingsmagistraten ter
aan de voor die nationale registers bevoegde instanties kunnenverbetering van de justitiële samenwerking tussen de lidstaten
worden doorgestuurd. De voor de respectieve registers gelden-van de Europese Unie (1) en de contactpunten in de zin van
de wettelijke bepalingen over het verstrekken van informatieGemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ van de Raad van
blijven onverlet.29 juni 1998 tot oprichting van een Europees justitieel

netwerk (2) worden bij de uitvoering van de taken van Eurojust
betrokken. Eurojust ondersteunt deze instanties bij hun werk- 2. Eurojust biedt de lidstaten de nodige ondersteuning bij
zaamheden. de toetsing of er een centraal Europees strafvorderingsregister

moet worden ingesteld.

Artikel 4 Artikel 7

De Commissie en Europol wordt verzocht verbindingsamb- 1. Eurojust kan voor de vervulling van zijn taken ervaringen
tenaren bij Eurojust te detacheren. uitwisselen met andere instanties, inzonderheid met internatio-

nale organisaties.

Artikel 5 2. De Raad kan met derde landen overeenkomsten sluiten
over de samenwerking van Eurojust met de onderzoeksinstan-
ties van die landen en met name over de detachering van1. Eurojust is verantwoordelijk voor de documentatie over
geassocieerde verbindingsambtenaren.de vigerende rechtsinstrumenten die door het Europees

justitieel netwerk samen met het secretariaat-generaal van de
Raad beschikbaar wordt gesteld. Eurojust zorgt ervoor dat die Artikel 8
documentatie voortdurend wordt bijgewerkt en aangevuld met
gegevens over de behandeling van probleemgevallen in het Het secretariaat-generaal van de Raad stelt tolken, vertalers en
kader van de rechtshulp en over procedurele bijzonderheden ondersteunend personeel ter beschikking, alsook de nodige
in de lidstaten. materiële middelen voor de uitvoering van de taken. Het

secretariaat-generaal moet met name zorgen voor een automa-
tisch systeem voor het verzamelen van de in artikel 5 genoem-

2. Eurojust zorgt in de mate van het mogelijke voor de gegevens.
vertaling in de officiële talen van de andere lidstaten.

Artikel 9
3. Behalve de onderzoeksinstanties van de lidstaten, de
Commissie en Europol kunnen ook derden toegang tot deze Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking

in het Publicatieblad.verzamelde gegevens hebben.

Gedaan te ...

Voor de Raad

De voorzitter

...

(1) PB L 105 van 27.4.1996, blz. 1.
(2) PB L 191 van 7.7.1998, blz. 4.


