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Europees netwerk van aanspreekpunten (genocide, misdrijven tegen
menselijkheid en oorlogsmisdrijven) *

Initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een
besluit van de Raad tot instelling van een Europees netwerk van aanspreekpunten inzake
personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven (11658/2001 – C5-0499/2001 – 2001/0826(CNS))

Het initiatief wordt als volgt gewijzigd:

Door het Koninkrijk der Nederlanden
voorgestelde tekst1

Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Een nauwe samenwerking tussen de
lidstaten mag niet ten koste gaan van de
bescherming van de grondrechten, zoals
vastgelegd in het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie en
met name artikel 8 betreffende de
bescherming van persoonsgegevens en
hoofdstuk VI betreffende de rechten van de
verdediging.

Amendement 2
Overweging 9

(9) Nauwe samenwerking zal worden
bevorderd wanneer de lidstaten
rechtstreekse communicatie tussen
gecentraliseerde, gespecialiseerde
aanspreekpunten mogelijk maken.

(9) Nauwe samenwerking zal worden
bevorderd wanneer de lidstaten
rechtstreekse communicatie tussen
gecentraliseerde, gespecialiseerde
aanspreekpunten mogelijk maken. De
aanspreekpunten dienen deel uit te maken
van de politie- of justitiediensten van de
lidstaten. Daarbij kan het eventueel gaan
om een aanspreekpunt voor het onderzoek
naar genocide, misdrijven tegen de
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menselijkheid en oorlogsmisdrijven, een
aanspreekpunt dat ook al bestaat voor de
samenwerking op het gebied van
strafrechtelijke zaken.

Amendement 3
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Een dergelijke samenwerking
dient onderworpen te zijn aan een
adequate politieke en justitiële controle in
de lidstaten.

Amendement 4
Artikel 1, lid 2

2. Elke lidstaat deelt schriftelijk mede aan
het secretariaat-generaal van de Raad wat
zijn aanspreekpunt in de zin van dit besluit
is. Het secretariaat-generaal draagt zorg
voor de verspreiding van deze mededeling
onder de lidstaten.

2. Elke lidstaat deelt schriftelijk mede aan
het secretariaat-generaal van de Raad wat
zijn aanspreekpunt in de zin van dit besluit
is. Het secretariaat-generaal draagt zorg
voor de verspreiding van deze mededeling
onder de lidstaten en maakt de nadere
bijzonderheden bekend in het
Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Amendement 5
Artikel 3, lid 3

3. Een aanspreekpunt is niet verplicht
informatie te verspreiden die een in de
aangezochte lidstaat of bij het
Internationaal Strafhof in uitvoering zijnd
strafrechtelijk onderzoek kan schaden, of
die in relatie tot het Strafhof een beroep op
artikel 72 van het Statuut van het Strafhof
zou rechtvaardigen. Elke weigering wordt
op passende wijze toegelicht.

3. Een aanspreekpunt is niet verplicht
informatie te verspreiden die een in de
aangezochte lidstaat of bij het
Internationaal Strafhof in uitvoering zijnd
strafrechtelijk onderzoek kan schaden, of
die in relatie tot het Strafhof een beroep op
artikel 72 van het Statuut van het Strafhof
zou rechtvaardigen of ten koste zou
kunnen gaan van de rechten van de
verdediging van een individu. Elke
weigering wordt op passende wijze
toegelicht.

Amendement 6
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Artikel 4, lid 1

1. Gegevens of documenten die uit hoofde
van dit besluit verkregen zijn, zijn bestemd
om te worden gebruikt voor de doeleinden
vermeld in artikel 2, lid 2.

1. Gegevens of documenten die uit hoofde
van dit besluit verkregen zijn, zijn bestemd
om uitsluitend te worden gebruikt voor de
doeleinden vermeld in artikel 2, lid 2.

Amendement 7
Artikel 4, lid 3

3. Wanneer een lidstaat de gegevens of
documenten die ten behoeve van opsporing
zijn verstrekt, wenst te gebruiken voor de
in artikel 2, lid 2, genoemde doeleinden,
kan de verstrekkende lidstaat niet weigeren
zijn toestemming daarvoor te geven, tenzij
hij zulks mag op grond van de eigen
wettelijke beperkingen of onder de
voorwaarden bedoeld in artikel 3, lid 3.
Elke weigering tot toestemming wordt op
passende wijze toegelicht.

3. Wanneer een lidstaat de gegevens of
documenten die ten behoeve van opsporing
zijn verstrekt, wenst te gebruiken voor de
in artikel 2, lid 2, genoemde doeleinden,
kan de verstrekkende lidstaat niet weigeren
zijn toestemming daarvoor te geven, tenzij
hij zulks mag op grond van de eigen
wettelijke beperkingen of onder de
voorwaarden bedoeld in artikel 3, lid 3 of
ter bescherming van de rechten van de
verdediging van een individu. Elke
weigering tot toestemming wordt op
passende wijze toegelicht.

Amendement 8
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Plicht van de Raad het Europees
Parlement op de hoogte te stellen

De Raad stelt het Parlement op de hoogte
van de doeltreffendheid van het netwerk
van aanspreekpunten in het kader van het
jaarlijkse debat dat overeenkomstig artikel
39 van het Verdrag door het Europees
Parlement wordt gehouden.
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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk
der Nederlanden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot instelling
van een Europees netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk
zijn voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven (11658/2001 -
C5-0499/2001 – 2001/0826(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden (11658/01)1,

– gezien artikel 34, lid 2, sub c) van het EU-Verdrag,

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag
(C5-0499/2001),

– 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 (A5-0036/2002),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde initiatief van het Koninkrijk der
Nederlanden;

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 het Koninkrijk der Nederlanden;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie, alsmede aan de regering van het Koninkrijk der Nederlanden.
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