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P5_TA(2002)0430 

Europees netwerk voor justitiële opleiding * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse 
Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad tot instelling van een 
Europees netwerk voor justitiële opleiding (13348/2000 - C5-0757/2000 - 2000/0829(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het initiatief van de Franse Republiek (13348/20001), 

– gelet op artikel 34, lid 2, letter c) van het EU-Verdrag, 

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag 
(C5-0757/2000), 

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken en interne markt inzake de 
voorgestelde rechtsgrondslag, 

– 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 (A5-0276/2002), 

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

 
2. verzoekt de Raad de tekst van het initiatief dienovereenkomstig te wijzigen; 
 
3. 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; 
 
4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Franse Republiek; 
 
5. verzoekt derhalve dat de Commissie of een van de lidstaten de Raad voorstelt artikel 42 

van het Verdrag betreffende de Europese Unie toe te passen; 
 
6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie, alsmede aan de regering van de Franse Republiek. 

                                                 
1 PB C 18 van 19.1.2001, blz. 9. 
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Initiatief van de Franse Republiek  Amendementen van het Parlement 

 
 

Amendement 2 
Streepje 1 

- gelet op Titel VI van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, met name 
artikel 31 en artikel 34, lid 2, onder c), 

- gezien de in artikel 42 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie 
voorgeschreven besluitvormingsprocedure 
en gelet op de artikelen 65 en 67 van Titel 
IV van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap,  

 
 

Amendement 4 
Overweging 1 bis (nieuw) 

 (1bis) De totstandkoming van een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid omvat zowel de onder de 
eerste pijler vallende justitiële 
samenwerking in civiele zaken als de 
onder de derde pijler vallende justitiële 
samenwerking in strafzaken. 

 
 

Amendement 5 
Overweging 2 

 
(2) Willen de gerechtelijke autoriteiten van 
de lidstaten volledig met elkaar kunnen 
samenwerken, dan moeten zij elkaar kunnen 
begrijpen en vertrouwen. Een dergelijke 
samenwerking vereist tevens dat de 
betrokken magistraten een beter inzicht 
krijgen in de gerechtelijke stelsels van de 
lidstaten en in de rechtsinstrumenten waarop 
de justitiële samenwerking in de Europese 
Unie stoelt. 

(2) Willen de gerechtelijke autoriteiten van 
de lidstaten volledig met elkaar kunnen 
samenwerken, dan moeten zij elkaar kunnen 
begrijpen en vertrouwen. Een dergelijke 
samenwerking vereist tevens dat de 
betrokken magistraten een beter inzicht 
krijgen in de gerechtelijke en rechtsstelsels 
van de lidstaten en in de rechtsinstrumenten 
waarop de justitiële samenwerking in de 
Europese Unie stoelt. 

 
 

Amendement 6 
Overweging 3 bis (nieuw) 

 

  (3bis) Door de Europese Raad van Laken 
is opgeroepen spoedig een Europees 
netwerk op te richten met het oog op de 
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bevordering van de bijscholing van 
magistraten, om het vertrouwen tussen de 
personen die bij de justitiële 
samenwerking betrokken zijn, te 
verbeteren. 

 
 

Amendement 7 
Overweging 3 ter (nieuw) 

 
 (3 ter) De opleiding op het gebied van 

nationale en Europese gerechtelijke en 
rechtsstelsels is weliswaar noodzakelijk 
voor alle juridische beroepen die bijdragen 
aan de goede werking van het justitieel 
apparaat, met name Europese advocaten en 
notarissen, maar er bestaat een specifieke 
urgente noodzaak om een Europees 
netwerk op te zetten voor bijscholing van 
rechters en officieren van justitie. 

 
 

Amendement 8 
Overweging 7 

(7) Dit netwerk, dat zich in eerste instantie 
zal beperken tot de onder artikel 31 van 
het Verdrag vallende aangelegenheden, 
moet worden samengesteld uit de scholen 
en instellingen in de lidstaten die specifiek 
belast zijn met de opleiding van beroeps-
rechters en officieren van justitie die deel 
uitmaken van het gerechtelijk apparaat. 

(7) Dit netwerk moet worden samengesteld 
uit de scholen en instellingen in de 
lidstaten, die specifiek belast zijn met de 
bijscholing van personen die deel 
uitmaken van het gerechtelijk apparaat en 
eventueel van de leden van het openbaar 
ministerie. 

 
 

Amendement 9 
Artikel 2, lid 1  

1. Het netwerk bestaat uit de scholen en 
instellingen in de lidstaten die specifiek 
belast zijn met de opleiding van de 
beroepsrechters en, in die lidstaten waar 
dezen deel uitmaken van het gerechtelijk 
apparaat, officieren van justitie. 

1. Het netwerk bestaat uit de scholen en 
instellingen in de lidstaten die specifiek 
belast zijn met de bijscholing van de 
personen die deel uitmaken van het 
gerechtelijk apparaat en eventueel van de 
leden van het openbaar ministerie. 

 
 

Amendement 10 
Artikel 2, paragraaf 2 

Elke lidstaat wijst de voor opleiding 
verantwoordelijke personen aan die hem 

Het netwerk bestaat uit de 
verantwoordelijke personen van de 
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binnen het netwerk vertegenwoordigen, 
dit met een maximum van drie per 
lidstaat. 

instellingen voor opleiding en bijscholing. 
Wanneer meer dan een verantwoordelijke 
afkomstig is uit dezelfde lidstaat, wordt 
een delegatie samengesteld. 

 

Amendement 11 
Artikel 3, lid 1 

1. Het netwerk heeft tot taak op de onder 
artikel 31 van Titel VI van het Verdrag 
vallende terreinen de samenhang en 
doeltreffendheid te bevorderen van de 
opleidingsacties ten behoeve van de leden 
van het gerechtelijk apparaat in de 
lidstaten. 

1. Het netwerk heeft tot taak de samenhang 
en doeltreffendheid te bevorderen van de 
bijscholingsacties ten behoeve van de 
leden van het gerechtelijk apparaat in de 
lidstaten. 

 
Amendement 12 

Artikel 3, lid 2, letters a) en b) 

a) verdiepen van de wederzijdse kennis van 
de gerechtelijke en rechtsstelsels van de 
lidstaten; 

a) verdiepen van de wederzijdse kennis van 
de gerechtelijke en rechtsstelsels van de 
nationale lidstaten en van de Europese 
Unie; 

b) ontwikkelen van de kennis en verbeteren 
van het gebruik van de in de Europese 
Unie geldende Europese en internationale 
instrumenten; 

b) verbetering van de kennis en het gebruik 
van de in de Europese Unie geldende 
Europese en internationale instrumenten; 

 

Amendement 13 
Artikel 3, lid 2, letter f) 

f) coherente en regelmatig geactualiseerde 
opleidingsinstrumenten ter beschikking 
stellen van de Europese instellingen, de 
gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten, 
de leden van het bij Gemeenschappelijk 
Optreden 98/428/JBZ ingestelde Europees 
justitieel netwerk en van elke andere 
instantie die binnen de Europese Unie 
belast is met justitiële samenwerking in 
strafzaken; 

f) coherente en regelmatig geactualiseerde 
bijscholingsinstrumenten ter beschikking 
stellen van de Europese instellingen, de 
gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten, 
de leden van het bij Gemeenschappelijk 
Optreden 98/428/JBZ ingestelde Europees 
justitieel netwerk en van elke andere 
instantie die binnen de Europese Unie 
belast is met justitiële samenwerking; 

 
Amendement 14 

Artikel 4, lid 2, letter a), streepjes 1 en 2 
 
a) - inzicht in de Europese gerechtelijke 
stelsels; 

a) – inzicht in de nationale en Europese 
gerechtelijke en rechtsstelsels; 

- kennis van justitiële 
samenwerkingsmechanismen; 

- kennis van justitiële 
samenwerkingsmechanismen en van de 



 
A5-0276/2002 - Rapporteur: Evelyne Gebhardt 11/09/2002/ 5 

inhoud van de wetgeving; 
 

Amendement 15 
Artikel 6, lid 1, letter a) 

a) een beveiligd elektronisch systeem voor 
informatie-uitwisseling waarvan de 
toegang beperkt is tot de leden van het 
netwerk, 

a) een beveiligd elektronisch systeem voor 
informatie-uitwisseling voor de leden van 
het gerechtelijk apparaat, 

 
Amendement 16 
Artikel 7, lid 1 

1. Het netwerk heeft een directiecomité en 
een secretariaat-generaal. Het wordt 
bijgestaan door een wetenschappelijk 
comité. 

1. Het netwerk heeft een directiecomité en 
een secretariaat-generaal. Het wordt 
bijgestaan door een wetenschappelijk 
comité. 

 Het secretariaat-generaal staat het 
Europese netwerk voor justitiële opleiding 
bij in zijn administratieve taken, 
noodzakelijk voor zijn functioneren en in 
de uitvoering van het 
activiteitenprogramma. 
 

Het secretariaat-generaal wordt 
waargenomen door de Commissie. 

Het secretariaat-generaal wordt voorlopig 
waargenomen door de Commissie. Twee 
jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit heeft een evaluatie plaats, 
georganiseerd door de Commissie; op 
grond hiervan kan het directiecomité 
besluiten het secretariaat- generaal elders 
onder te brengen.  

 
 

Amendement 17 
Artikel 7, lid 2 

2. Het directiecomité bestaat uit de 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, door de 
lidstaten aangewezen leden van het 
netwerk, een vertegenwoordiger van de 
Commissie, een vertegenwoordiger van het 
secretariaat-generaal van de Raad en een 
vertegenwoordiger van de Raad van 
Europa. Het directiecomité wordt 
voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van de lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad bekleedt, daarin bijgestaan door 
een vertegenwoordiger van het volgende 
voorzitterschap. 

2. Het directiecomité bestaat uit de 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, door de 
lidstaten aangewezen leden van het 
netwerk. Elke delegatie beschikt over een 
stem. Vertegenwoordigers van het 
secretariaat-generaal van de Raad en van 
de Commissie kunnen aan de 
vergaderingen deelnemen. Het 
directiecomité wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de lidstaat die het 
voorzitterschap van de Raad bekleedt, 
daarin bijgestaan door een 
vertegenwoordiger van het volgende 
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voorzitterschap. 
 

Amendement 18 
Artikel 8 

1. Het directiecomité stelt een 
wetenschappelijk comité in dat bestaat uit 
deskundigen die op Europees niveau 
erkenning genieten vanwege hun kennis 
van en praktische ervaring met justitiële 
opleiding. 
 

1. Het directiecomité stelt een 
wetenschappelijk comité in dat bestaat uit 
deskundigen die op Europees niveau 
erkenning genieten vanwege hun kennis 
van en praktische ervaring met justitiële 
bijscholing. 

2. Het wetenschappelijk comité wordt 
geraadpleegd bij de opstelling van het in 
artikel 4 bedoelde activiteitenprogramma. 

2. Het wetenschappelijk comité stelt het in 
artikel 4 bedoelde activiteitenprogramma 
op. 

 
 

Amendement 19 
Artikel 9, lid 1  

 De secretaris-generaal stelt op voorstel 
van de leden van het netwerk een ontwerp 
van het activiteitenprogramma op. 

De secretaris-generaal legt het 
directiecomité het activiteitenprogramma 
op grond van het door het 
wetenschappelijk comité opgestelde 
ontwerp voor. 

 

Amendement 20 
Artikel 9, lid 5 bis (nieuw) 

  5 bis. Vertegenwoordigers van de Raad 
van Europa kunnen worden uitgenodigd 
de vergaderingen van het  
wetenschappelijk comité bij te wonen. 

 
 

Amendement 21 
Artikel 10, lid 1 

 
1. De secretaris-generaal stelt een ontwerp 
op van het reglement van orde, dat met 
eenparigheid van stemmen door de leden 
van het netwerk wordt goedgekeurd. Een 
lidstaat die overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
meer dan één voor opleiding 
verantwoordelijke persoon heeft 
aangewezen als vertegenwoordiger, blijft 
evenwel slechts over één stem beschikken. 

1. De secretaris-generaal stelt een ontwerp 
op van het reglement van orde, dat met een 
gekwalificeerde meerderheid van twee 
derde van de stemmen door de leden van het 
netwerk wordt goedgekeurd. Elke lidstaat 
beschikt overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
slechts over één stem. 

 
 

Amendement 22 
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Artikel 12  

De leden van het netwerk kunnen altijd bij 
de bevoegde Europese instellingen 
verzoeken om financiering indienen. Wel 
moeten zij de secretaris-generaal van het 
netwerk hiervan op de hoogte stellen en 
daarbij preciseren op welke 
opleidingsacties hun verzoek betrekking 
heeft. 

De leden van het netwerk kunnen altijd bij 
de bevoegde Europese instellingen 
verzoeken om financiering indienen. De 
secretaris-generaal van het netwerk moet 
hiervan op de hoogte worden gesteld, 
alsmede van de bijscholingsacties waarop 
hun verzoek betrekking heeft. 

 
 

Amendement 23 
Artikel 13, lid 2  

2. Het in lid 1 bedoelde verslag wordt 
beschikbaar gesteld via het in artikel 6 
bedoelde elektronisch systeem voor 
informatie-uitwisseling en op de 
internetsites van het netwerk en van de 
Commissie. Het verslag wordt toegestuurd 
aan het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en het Economisch en Sociaal 
Comité. 

2. Het in lid 1 bedoelde verslag wordt 
beschikbaar gesteld via het in artikel 6 
bedoelde elektronisch systeem voor 
informatie-uitwisseling en op de 
internetsites van het netwerk en van de 
Commissie. Het verslag wordt toegestuurd 
aan het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Economisch en Sociaal 
Comité en de Raad van Europa. 
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