
Artikel 5

1. De nationale autoriteiten verantwoordelijk voor de parti-
culiere beveiliging die deel uitmaken van het netwerk, kunnen
ten minste eenmaal per jaar vergaderen. Over de resultaten van
de vergaderingen wordt verslag uitgebracht aan de Raad.

2. Het netwerk wordt gefinancierd door middel van [. . .].

Artikel 6

De Raad evalueert de activiteiten van het netwerk twee jaar na
het van kracht worden van dit besluit.

Artikel 7

Dit besluit wordt van kracht de dag nadat het door de Raad is
aangenomen.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

De voorzitter

. . .

Initiatief van het Koninkrijk Spanje betreffende de oprichting van een Europees instituut voor
politiestudies

(2002/C 42/10)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
op artikel 30, lid 1, artikel 30, lid 2, onder d), artikel 31,
punten c) en e), artikel 32, artikel 34, lid 1 en artikel 34, lid
2, onder c),

Gezien het initiatief van het Koninkrijk Spanje,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Binnen de Europese Unie worden initiatieven ontplooid
waarmee wordt beoogd tussen de lidstaten samenwerking
tot stand te brengen met als doel vorm te geven aan een
doelmatig openbaar veiligheidsbeleid, en binnen deze con-
text van samenwerking houden instellingen voor politiestu-
dies van verschillende lidstaten jaarlijks informele bijeen-
komsten met als doel het opbouwen van een netwerk.

(2) De informele en open aard van dit netwerk, dat geen vol-
ledig gedefinieerde en gesloten structuur heeft en organiek
noch functioneel onder iets ressorteert, maakt het minder
doelmatig, bemoeilijkt de besluitvorming en verhindert een
objectieve evaluatie van zijn onderzoeken en conclusies,
waardoor zijn aanbevelingen zonder gevolg blijven.

(3) Het actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de
bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de tot-
standberenging van een ruimte voor vrijheid, veiligheid en
veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uit-
gevoerd stelt dat bij de ontwikkeling van de Europese sa-
menwerking rekening moet worden gehouden met de na-
tionale belangen, de gezamenlijke gezichtspunten alsook

met de verschillen; ook zullen de getroffen maatregelen
afgestemd moeten zijn op de feitelijke behoeften en een
toegevoegde waarde moeten hebben.

(4) In de conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15
en 16 oktober 1999 wordt in de punten 6 en 41 gesteld dat
de burgers het recht hebben van de Unie te verwachten dat
zij de bedreiging die de al dan niet georganiseerde crimi-
naliteit voor hun vrijheid en wettelijke rechten vormt, aan-
pakt, en dat tegenover deze bedreiging een gemeenschap-
pelijke inspanning nodig is op het stuk van bestrijding van
criminaliteit.

(5) De Commissie heeft in het scorebord van de vorderingen
op het gebied van de totstandbrenging van de ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie
over het tweede halfjaar van 2001, gesteld dat enerzijds de
aandacht gericht moet zijn op het opbouwen van een doel-
treffende capaciteit voor elk van de organen die zijn inge-
steld om de politiºle samenwerking te verwezenlijken (Eu-
ropol, Eurojust, Europese politieacademie, operationele task
force van politiechefs) en dat anderzijds de coördinatie tus-
sen deze organen moet worden gewaarborgd zodat ervoor
wordt gezorgd dat zij elkaar aanvullen en ieder risico wordt
vermeden dat zij dubbel werk verrichten of elkaar tegen-
werken.

(6) Het Europees Parlament dringt er in zijn resolutie over de
vooruitgang bij de totstandbrenging van een ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in 2000 bij de
Raad op aan dat rekening wordt gehouden met de reper-
cussies van de komende uitbreiding van de Europese Unie
en dat er een samenwerkingskader wordt geschapen tussen
Europol, Eurojust en andere organen die bevoegd zijn voor
de bestrijding van de criminaliteit,
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BESLUIT:

TITEL I

Organisatie

Artikel 1

1. Er wordt een Europees Instituut voor Politiestudies (EIP)
opgericht.

2. Onverminderd de in artikel 9 bedoelde toekomstige ont-
wikkelingen krijgt het EIP in zijn eerste fase de vorm van een
netwerk dat tot stand komt door koppeling van de overheids-
centra voor studies en onderzoek op het gebied van de veilig-
heid van de lidstaten, die daartoe nauw samenwerken.

3. De taak van het EIP bestaat in het uitvoeren van de
programma’s initiatieven die door de Raad van de Unie worden
vastgesteld in verband met het verschijnsel criminaliteit in het
algemeen, de oorzaken, de vormen en de impact of de reper-
cussies ervan voor de samenleving en de structuren van de
Europese Unie, een en ander op voorstel van de raad van
bestuur.

Artikel 2

1. De directeuren van de overheidscentra voor studies of
onderzoek vormen de raad van bestuur van het EIP. Wanneer
uit ØØn lidstaat verscheidene directeuren afkomstig zijn, vormen
zij een delegatie.

2. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de directeur
van een nationaal centrum voor studies of onderzoek van de
lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedt. De raad
van bestuur komt ten minste eenmaal per voorzitterschap bij-
een. Hij stelt met eenparigheid van stemmen zijn reglement van
orde vast.

3. In de raad van bestuur beschikt elke delegatie over ØØn
stem. Vertegenwoordigers van onder andere het secretariaat-ge-
neraal van de Raad, van de Commissie, van Europol en van
Eurojust worden uitgenodigd om de bijeenkomsten als waarne-
mer bij te wonen; zij nemen evenwel niet aan de stemming
deel. De leden van de raad van bestuur kunnen zich laten
vergezellen door personen met kennis van zaken.

Artikel 3

1. De raad van bestuur stelt het jaarprogramma voor activi-
teiten en onderzoek vast (doel of thema’s van de studies of het
onderzoek, methodologie, duur). Hij stelt in voorkomend geval
eveneens de aanvullende programma’s en initiatieven vast.

2. De raad van bestuur stelt het jaarverslag van het instituut
op.

3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde besluiten
van de raad van bestuur worden met eenparigheid van stem-
men aangenomen en daarna toegezonden aan de Raad van de
Europese Unie, die er nota van neemt en ze voor zijn rekening
neemt. De raad van bestuur houdt terdege rekening met de
opmerkingen van de Raad van de Europese Unie.

Het jaarverslag van het EIP wordt tevens ter informatie aan het
Europees Parlement en de Commissie toegezonden.

Artikel 4

1. De raad van bestuur richt een permanent secretariaat op
dat het EIP bijstaat in de administatieve taken die noodzakelijk
zijn voor zijn werking en voor de uitvoering van het jaarpro-
gramma voor activiteiten en onderzoek en, in voorkomend
geval, van de aanvullende programma’s en initiatieven. Dit se-
cretariaat kan worden ondergebracht bij ØØn van de nationale
instellingen voor opleiding en onderzoek. De Raad van de
Europese Unie neemt een besluit aangaande de vestigingsplaats
van het permanent secretariaat.

2. Het secretariaat wordt geleid door een administratief di-
recteur, die voor een periode van drie jaar door de raad van
bestuur wordt benoemd.

3. Alle besluiten van de raad van bestuur betreffende het
secretariaat worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Artikel 5

1. De begroting van het EIP wordt beheerd door het secre-
tariaat op basis van een financieel reglement.

2. De kosten voor de uitvoering van de acties die deel uit-
maken van het in artikel 3, lid 1, bedoelde jaarprogramma,
alsmede de werkingskosten van het instituut komen voor ge-
zamenlijke rekening van de lidstaten. De jaarlijkse bijdrage van
elke lidstaat wordt vastgesteld aan de hand van het bruto na-
tionaal product (BNP). Hierbij wordt dezelfde sleutel gehanteerd
als bij de vaststelling van het BNP-element van de eigen mid-
delen die bestemd zijn voor de financiering van de algemene
begroting van de Europese Unie. Elk jaar vormt het BNP van
het voorgaande jaar de voor elke lidstaat toegepaste referentie-
basis.

3. Het financieel reglement en de jaarlijkse begroting van het
instituut worden met eenparigheid van stemmen door de raad
van bestuur opgesteld en ter goedkeruing voorgelegd aan de
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad van de
Europese Unie bijeen.

4. De volgende uitgaven komen ten laste van de begroting
van het instituut:

a) de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het
jaarprogramma van activiteiten en onderzoek;

b) de bezoldiging van de externe deelnemers;

c) de reiskosten van de leden van de raad van bestuur, op basis
van twee leden per lidstaat, in verband met vergaderingen
van de raad van bestuur;

d) de algemene werking van het secretariaat, met uitzondering
van de bezoldiging van de leden;

e) de kosten in verband met enig ander initiatief dat door de
raad van bestuur is vastgesteld of door de administratief
directeur conform het financieel reglement is genomen;

f) de vergoeding van de onkosten van de lidstaat/lidstaten die
zorgt/zorgen voor de beloning van de leden van het secre-
tariaat, naar rato van de bijdragen van de lidstaten.
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5. Onverminderd de verzoeken die door de lidstaten en in
opdracht van de raad van bestuur worden ingediend, kan het
secretariaat aan de Commissie met het oog op cofinanciering
opleidingsprogramma’s of -projecten voorleggen die onder de
door de Commissie beheerde begrotingsprogramma’s vallen.

TITEL II

Doelstellingen en taken

Artikel 6

1. Het EIP heeft ten doel om, door optimalisering van de
samenwerking tussen de diverse nationale instellingen voor
opleiding en onderzoek waaruit het bestaat, bij te dragen aan
het opbouwen van een corpus van technische en wetenschap-
pelijke kennis op het gebied van criminaliteitsbestrijding en de
handhaving van de openbare orde en veiligheid, met behulp
waarvan de met de politieopleiding en politiºle samenwerking
belaste organen de hun toegewezen taken kunnen vervullen

2. Het EIP streeft de volgende doelstellingen na:

a) kennen, bestuderen en analyseren van de sociaal-economi-
sche en politieke processen die van invloed zijn op de vei-
ligheid;

b) bevorderen van studie- en onderzoeksactiviteiten inzake cri-
minele verschijnselen en verschijningsvormen van de crimi-
nalteit;

c) unificeren van onderzoekscriteria en -instrumenten opdat
analyseresultaten in politiºle activiteiten kunnen worden ge-
concretiseerd;

d) bevorderen van de vervolmaking van gemeenschappelijke
strategieºn inzake vergelijkende onderzoeken tot stimulering
van de groei van operaties op het terrein of van die welke
reeds door de plaatselijke bevoegde autoriteiten geïnitieerd
zijn;

e) bijstaan van de instellingen van de Unie bij het opzetten van
het veiligheidsbeleid, middels het opstellen van passende
voorstellen;

f) bevorderen van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten;

g) totstandbrengen van netwerken van gegevensbanken en on-
derzoekers, die toegankelijk zijn voor allen die deel uitma-
ken van het EIP;

h) het bevorderen van de samenwerking tussen het EIP en
andere academische instellingen van universitaire aard.

3. Het EIP zal samenwerken met de instituten van de kan-
didaat-lidstaten, evenals van IJsland en Noorwegen.

Artikel 7

Om deze doeleinden te verwezenlijken kan het EIP met name
de volgende activiteiten ontplooien:

a) plannen, ontwerpen en ontwikkelen van studies, onderzoe-
ken en inlichtingen, op eigen initiatief of op verzoek van de
onderscheiden instellingen van de Unie;

b) organiseren van studiebijeenkomsten en ontmoetingen met
het oog op de harmonisatie van de methodologieºn en
technieken voor onderzoek, studie en analyse;

c) voorstellen van gemeenschappelijke onderzoeks- en analyse-
methodologieºn;

d) doorgeven van de resultaten van zijn onderzoeken en stu-
dies aan de instellingen van de Unie;

e) publiceren en verspreiden van de resultaten van zijn studies,
onderzoeken en methodologieºn;

f) samenstellen van multidisciplinaire werkgroepen die gespe-
cialiseerd zijn in de verschillende aspecten van de verschijn-
selen die van invloed zijn op de veiligheid;

g) instellen van samenwerkingsverbanden met de organen van
de Unie die technisch als politiek-sociaal wetenschappelijk
onderzoek verrichten;

h) het instellen van een kennissysteem waarmee de weten-
schappelijke vooruitgang op de verschillende terreinen van
de wetenschap kan worden geïdentificeerd, teneinde deze
aan te passen aan of toe te passen op het gebied van de
openbare veiligheid.

Artikel 8

Het EIP zal per geval bezien of het mogelijk is ambtenaren en
personeelsleden van de Gemeenschapsinstellingen en -organen
aan zijn activiteiten te laten deelnemen.

Het EIP staat open voor samenwerking met de instituten voor
politiestudies en -onderzoek van staten die geen lid zijn van de
Europese Unie. Het zal met name betrekkingen aanknopen met
de nationale instituten van de kandidaat-lidstaten, evenals van
IJsland en Noorwegen.

Het EIP zal tevens samenwerken met de organen op Europees
niveau die zich bezighouden met technisch en wetenschappe-
lijk onderzoek, zoals [. . .].

Artikel 9

Uiterlijk in de loop van het derde jaar volgend op de inwer-
kingtreding van dit besluit legt de raad van bestuur aan de
Raad van de Europese Unie een verslag voor over de werking
en de toekomst van het EIP.

Artikel 10

Dit besluit wordt van kracht de dag nadat het door de Raad is
aangenomen.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

De voorzitter

. . .
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