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Controles aan de gemeenschappelijke grenzen  *

Initiatief van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en de Franse Republiek met
het oog op de aanneming door de Raad van het besluit houdende wijziging van artikel 40,
leden 1 en 7, van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengen--akkoord van 14 juni
1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen (11896/2001 – C5-0563/2001 – 2001/0828(CNS))

Het initiatief wordt als volgt gewijzigd:

Door het Koninkrijk België, het Koninkrijk
Spanje en de Franse Republiek voorgestelde

tekst1

Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 40, lid 1, alinea 3 bis (nieuw) (Conventie)

1 bis) Aan lid 1 wordt na de derde alinea de
volgende alinea toegevoegd:
"De overeenkomstsluitende partij die de
observatie heeft overgenomen, is gehouden
deze in die mate voort te zetten waarin de
overdragende overeenkomstsluitende partij
deze zou hebben doorgevoerd. Is zij daartoe
niet in staat dan is de
overeenkomstsluitende partij die
oorspronkelijk de observatie heeft
doorgevoerd, gerechtigd deze observatie
zelf voort te zetten."

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 1 TER (nieuw)

Artikel 40, lid 2, inleidende formule (Conventie)

1 ter) De inleiding van lid 2 wordt als volgt
gewijzigd:
"2. Wanneer wegens het bijzonder
spoedeisende karakter van het optreden
geen voorafgaande toestemming van de

                                               
1 PB C 285 van 11.10.2001, blz. 3.
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andere Overeenkomstsluitende Partij kan
worden gevraagd, mogen de ambtenaren de
observatie van de in lid 1 vermelde persoon
te wiens aanzien er een redelijk vermoeden
bestaat dat hij bij het plegen van een in lid
7 genoemd strafbaar feit is betrokken,
onder de navolgende voorwaarden tot over
het grondgebied van die Partij
voortzetten:"

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1 QUATER (nieuw)

Artikel 40, lid 3, letter (e) (Conventie)

1 quater) Lid 3, letter e wordt als volgt
gewijzigd:
"e) het binnentreden van woningen en het
betreden van niet voor het publiek
toegankelijke plaatsen is niet toegestaan;
Toegestaan is daarentegen het betreden
van openbaar toegankelijke arbeids-,
bedrijfs- en handelsruimten tijdens de
respectieve openingstijden."

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 1 QUINQUIES (nieuw)

Artikel 40, lid 3, letter (f) (Conventie)

1 quinquies) Lid 3, letter f wordt als volgt
gewijzigd:
"f) de observerende ambtenaren zijn
slechts bevoegd de te observeren persoon
staande te houden of voorlopig aan te
houden, indien deze een strafbaar feit
begaat of op het punt staat te begaan, dat
tot uitlevering aanleiding kan geven, en de
ambtenaren van het land op wiens
grondgebied de observatie plaatsvindt, niet
in staat zijn deze staandehouding resp.
aanhouding zelf te verrichten."

Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 2, letter b)

Artikel 40, lid 7, nieuwe streepjes (Conventie)
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b) de volgende streepjes worden
toegevoegd:
"- oplichting in georganiseerd verband,
- illegale immigratienetwerken,
- witwassen van geld dat afkomstig is van
georganiseerde criminaliteit,
- illegale handel in nucleaire en radioactieve
stoffen."

b) de volgende streepjes worden
toegevoegd:
"- oplichting in georganiseerd verband,
- illegale immigratienetwerken,
- witwassen van geld dat afkomstig is van
georganiseerde criminaliteit,
- illegale handel in nucleaire en radioactieve
stoffen,
- strafbare feiten van terroristische aard,
zoals vastgelegd in het voorstel voor een
kaderbesluit van de Raad inzake
terrorismebestrijding1.
_____________________
1 PB C 332 E van 27.11.2001, blz. 300."



4\ 27/03/2002 Rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher - A5-0078/2002

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over een initiatief van het Koninkrijk
België, het Koninkrijk Spanje en de Franse Republiek met het oog op de aanneming door
de Raad van het besluit houdende wijziging van artikel 40, leden 1 en 7, van de
overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (11896/2001
– C5-0563/2001 – 2001/0828(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

� gezien het initiatief van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en de Franse
Republiek (11896/2001)1,

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EG-Verdrag
(C5-0563/2001)

� gelet op artikel 67 en artikel 106 van zijn Reglement,

� gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken (A5-0078/2002),

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje
en de Franse Republiek, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad het Parlement op de hoogte te stellen ingeval hij voornemens is af te
wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

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

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie, alsmede aan de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje
en de Franse Republiek;

                                               
1 PB C 285 van 11.10.2001, blz. 3.
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