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Strafbare feiten en straffen op het gebied van illegale drugshandel * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een kaderbesluit 
van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de 
bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van illegale 
drugshandel (15102/2/2003 - C5-0618/2003 - 2001/0114(CNS)) 

(Raadplegingsprocedure - hernieuwde raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gelet op de ontwerptekst van de Raad (15102/2/2003)1, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 259)2,  

– gelet op zijn standpunt van 25 april 20023,  

– gelet op de artikelen 31, lid 1, onder e) en 34, lid 2 onder b) van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie,  

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie (C5-0618/2003), 

– gelet op de artikelen 106, 67 en 71, lid 3 van zijn Reglement,   

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken (A5-0095/2004),   

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad, als 
geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer hij voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. verzoekt de Commissie haar werkzaamheden voort te zetten en te komen met nieuwe 
voorstellen voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijke justitiële ruimte op het 
gebied van het strafrecht;  

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
2 PB C 270 E van 25.9.2001, blz. 144. 
3 PB C 131 E van 5.6.2003, blz. 98. 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendement van het Parlement 

Amendement 1 
Artikel 1 bis (nieuw) 

 Artikel 1 bis (nieuw) 
 Doel van dit kaderbesluit 
 Dit kaderbesluit heeft betrekking op het 

aanpakken van omvangrijke en/of 
internationale illegale drugshandel. 
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