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DE HOGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN bij dit protocol, overeenkomstsluitende 

partijen bij de Overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst ("Europol-

overeenkomst") en lidstaten van de Europese Unie, 

 

ONDER VERWIJZING naar het besluit van de Raad van de Europese Unie van 27/11/2003, 

 

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT: 

 

(1) De Europol-overeenkomst dient te worden aangepast in het licht van de besprekingen dien-

aangaande in de Raad. 

 

(2) Europol dienen de nodige bijstand en mogelijkheden te worden geboden om effectief de spil 

van de Europese politiële samenwerking te kunnen zijn. 

 

(3) In de Europol-overeenkomst dienen de nodige wijzigingen te worden aangebracht om zo de 

operationele steunfunctie van Europol ten behoeve van de nationale politiediensten te 

versterken. 

 

(4) De Europese Raad heeft benadrukt dat Europol een essentiële rol speelt in de samenwerking 

tussen de autoriteiten van de lidstaten bij onderzoeken inzake grensoverschrijdende 

criminaliteit, door criminaliteitspreventie, -analyse en -onderzoek in de gehele Unie te onder-

steunen. De Europese Raad heeft de Raad in dat verband verzocht Europol de nodige bijstand 

te verschaffen, 

 

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN: 
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ARTIKEL 1 

 

De Europol-overeenkomst wordt hierbij als volgt gewijzigd: 

 

1) artikel 2 wordt vervangen door: 

 

"Artikel 2 

Doelstelling 

 

1. Europol heeft ten doel, in het kader van de politiële samenwerking tussen de lidstaten 

overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie, door de in deze overeenkomst 

genoemde maatregelen het optreden van en de samenwerking tussen de bevoegde instanties 

van de lidstaten met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van ernstige internationale 

criminaliteit doeltreffender te maken voor zover er concrete aanwijzingen of redelijke 

vermoedens zijn omtrent het bestaan van een criminele structuur of organisatie en er twee of 

meer lidstaten betrokken zijn op een wijze die, gelet op de omvang, de ernst en de gevolgen 

van de strafbare feiten, een gemeenschappelijk optreden van de lidstaten noodzakelijk maakt. 

In deze overeenkomst worden als ernstige internationale criminaliteit beschouwd strafbare 

feiten die zijn of wellicht zullen worden gepleegd in het kader van terroristische activiteiten 

die gericht zijn tegen het leven, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid of 

eigendom, illegale handel in verdovende middelen, illegale witwasgedragingen, illegale 

handel in nucleaire en radioactieve stoffen, illegale immigratie, mensenhandel, handel in 

gestolen voertuigen en de in de bijlage opgesomde criminaliteitsvormen of specifieke 

uitingsvormen daarvan. 
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2. Op voorstel van de raad van bestuur legt de Raad met eenparigheid van stemmen de prioriteiten 

vast die Europol dient te volgen bij de bestrijding en voorkoming van de vormen van ernstige 

internationale criminaliteit die onder zijn mandaat vallen. 

 

3. De bevoegdheid van Europol met betrekking tot een vorm van criminaliteit of met betrekking tot 

specifieke aspecten van een vorm van criminaliteit omvat daarmee samenhangende strafbare feiten. 

Zij omvat echter geen gronddelicten van illegale witwasgedragingen ten aanzien van welke vormen 

van criminaliteit Europol krachtens lid 1 geen bevoegdheden heeft. 

 

Als samenhangend worden beschouwd en als zodanig overeenkomstig de nadere bepalingen van de 

artikelen 8 en 10 in aanmerking genomen: 

 

- strafbare feiten die zijn gepleegd om zich de middelen te verschaffen om daden te plegen die 

onder de werkingssfeer van Europol vallen; 

 

- strafbare feiten die zijn gepleegd om daden die onder de werkingssfeer van Europol vallen, te 

vergemakkelijken of uit te voeren; 

 

- strafbare feiten die zijn gepleegd om ervoor te zorgen dat daden die onder de werkingssfeer 

van Europol vallen, ongestraft blijven. 
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4. Bevoegde autoriteiten in de zin van deze overeenkomst zijn alle in de lidstaten bestaande 

overheidsinstanties die krachtens het nationaal recht bevoegd zijn op het gebied van het 

voorkomen en bestrijden van strafbare feiten."; 

 

2) artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a) lid 3 wordt vervangen door: 

 

"3. Europol kan voorts in het kader van zijn in artikel 2, lid 1, omschreven doelstelling, 

afhankelijk van de personele en budgettaire mogelijkheden en binnen de door de raad 

van bestuur bepaalde grenzen, de lidstaten met raad en onderzoek bijstaan op met name 

de volgende gebieden: 

 

1) opleiding van de leden van hun bevoegde autoriteiten, 

 

2) organisatie en uitrusting van deze autoriteiten door het leveren van technische 

ondersteuning tussen de lidstaten te vergemakkelijken, 

 

3) methoden van misdaadpreventie, 

 

4) methoden van criminalistiek en forensische technologie en methoden van 

opsporingsonderzoek."; 
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b) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 

"4. Onverminderd het Verdrag van Genève van 20 april 1929 ter bestrijding van de 

valsemunterij en het bijbehorende protocol, fungeert Europol in zijn contacten met 

derde staten en organisaties tevens als aanspreekpunt van de Europese Unie voor de 

bestrijding van vervalsing van de euro."; 

 

3) artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a) lid 2 wordt vervangen door: 

 

"2. De nationale eenheid vormt het enige contact tussen Europol en de bevoegde 

nationale autoriteiten. De lidstaten kunnen evenwel rechtstreeks contact tussen hun 

aangewezen bevoegde autoriteiten en Europol toestaan, zulks onder de door de 

betrokken lidstaat bepaalde voorwaarden, daaronder begrepen voorafgaande betrokken-

heid van de nationale eenheid. 

 

Tegelijkertijd ontvangt de nationale eenheid van Europol alle informatie die tijdens het 

rechtstreeks contact tussen Europol en de aangewezen bevoegde autoriteiten wordt 

uitgewisseld. De betrekkingen tussen de nationale eenheid en de bevoegde autoriteiten 

worden beheerst door het nationale recht, met name de grondwettelijke bepalingen."; 
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b) in lid 5 wordt "de in artikel K.2, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

genoemde verantwoordelijkheden van de lidstaten" vervangen door "de verantwoorde-

lijkheden van de lidstaten met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en de 

interne veiligheid"; 

 

c) lid 7 wordt vervangen door: 

 

"7. De hoofden van de nationale eenheden komen regelmatig bijeen om Europol uit 

eigen beweging of op verzoek van advies te dienen."; 

 

4) het volgende artikel wordt ingevoegd: 

 

"Artikel 6 bis 

Informatieverwerking door Europol 

 

Ten behoeve van de uitvoering van zijn taken kan Europol tevens gegevens verwerken om na 

te gaan of bepaalde gegevens relevant zijn voor zijn taken en of deze later in de 

geautomatiseerde gegevensbestanden bedoeld in artikel 6, lid 1, kunnen worden opgenomen. 

 

De overeenkomstsluitende partijen, in het kader van de Raad bijeen, stellen met inachtneming 

van de beginselen waarnaar verwezen wordt in artikel 14 en met een tweederde meerderheid 

van de stemmen de voorwaarden vast voor de verwerking van die gegevens, met name op het 

vlak van de toegang tot en het gebruik ervan, alsmede de termijnen voor het opslaan en 

verwijderen van die gegevens, welke niet meer dan zes maanden mogen bedragen. De raad 

van bestuur bereidt het besluit van de overeenkomstsluitende partijen voor en raadpleegt het 

in artikel 24 bedoelde gemeenschappelijk controleorgaan."; 
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5) artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a) in lid 1 wordt de eerste zin vervangen door: 

 

"1. De nationale eenheden, de verbindingsofficieren, de directeur, de adjunct-

directeuren en de daartoe gemachtigde personeelsleden van Europol hebben het recht 

om rechtstreeks gegevens in het informatiesysteem in te voeren en daaruit op te 

vragen."; 

 

b) het volgende lid wordt toegevoegd:  

 

"4. Naast de in lid 1 bedoelde eenheden en personen kunnen ook de daartoe door de 

lidstaten aangewezen bevoegde autoriteiten het informatiesysteem van Europol raad-

plegen. Het resultaat van de raadpleging zal evenwel alleen aangeven of de verzochte 

gegevens voorhanden zijn in het informatiesysteem van Europol. Nadere informatie kan 

dan worden verkregen door tussenkomst van de nationale Europol-eenheid. 

 

Informatie over de aangewezen bevoegde autoriteiten, met inbegrip van latere 

wijzigingen, wordt toegezonden aan het secretariaat-generaal van de Raad, dat de 

informatie bekendmaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie."; 
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6) artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a) het inleidende gedeelte van lid 1 wordt vervangen door: 

 

"1. Voorzover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in artikel 2, lid 1, 

omschreven doelstelling, kan Europol, naast niet-persoonsgebonden gegevens, in andere 

bestanden gegevens opslaan, wijzigen en gebruiken in verband met strafbare feiten ten 

aanzien waarvan Europol bevoegd is, met inbegrip van gegevens betreffende de in 

artikel 2, lid 3, tweede alinea, bedoelde samenhangende strafbare feiten ten behoeve van 

specifieke analysewerkzaamheden, welke gegevens betrekking hebben op:"; 

 

b) lid 2, punt 1, wordt vervangen door: 

 

"1) de door de directie van Europol aangewezen analisten en andere personeelsleden 

van Europol;"; 

 
c) in lid 2 wordt na punt 2) de volgende alinea ingevoegd: 
 

"Uitsluitend de analisten zijn gemachtigd gegevens in te voeren in het betrokken 

bestand en deze te wijzigen; alle deelnemers zijn bevoegd gegevens op te zoeken in het 

bestand."; 

 

d) lid 5 wordt vervangen door: 
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"5. Indien Europol in het kader van rechtsinstrumenten van de Europese Unie of inter-

nationale rechtsinstrumenten het recht heeft verkregen om andere informatiesystemen geauto-

matiseerd te raadplegen, kan Europol op deze wijze persoonsgegevens opzoeken indien dat 

noodzakelijk is voor zijn taakvervulling ingevolge artikel 3, lid 1, punt 2. Voor het gebruik 

van die gegevens door Europol gelden de toepasselijke bepalingen van de betreffende rechts-

instrumenten van de Europese Unie of van de betreffende internationale rechtsinstrumenten."; 

 

e) in lid 8 wordt de tweede zin vervangen door: 

 

"Over elke verspreiding en elk operationeel gebruik van verstrekte gegevens wordt een besluit 

genomen door de lidstaat die de gegevens aan Europol heeft verstrekt. Indien niet kan worden 

vastgesteld welke lidstaat de gegevens aan Europol heeft verstrekt, wordt een besluit over de 

verspreiding en het operationeel gebruik van de gegevens door de deelnemers aan de analyse 

genomen. Een lidstaat of deskundige die als deelnemer wordt ingeschakeld bij een analyse die 

al gaande is, mag de gegevens met name niet verspreiden of gebruiken zonder voorafgaande 

toestemming van de lidstaten die reeds daarbij betrokken waren."; 

 

f) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 

"9. Europol kan deskundigen van derde staten of instanties in de zin van lid 4 verzoeken deel 

te nemen aan de werkzaamheden van een analysegroep, indien : 
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1) er tussen Europol en de derde staat of instantie een overeenkomst is gesloten die passende 

bepalingen bevat voor de uitwisseling van informatie, met inbegrip van de doorgifte van 

persoonsgegevens, en voor de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie; 

 

2) de deelname van de deskundigen van de derde staat of instantie in het belang van de lidstaten 

is; 

 

3) de derde staat of instantie rechtstreeks belang heeft bij de analysewerkzaamheden, en 

 

4) alle deelnemers in de zin van lid 2 instemmen met de medewerking van de deskundigen van 

een derde staat of instantie aan de werkzaamheden van de analysegroep. 

 

Voor de medewerking van deskundigen van derde staten of instanties aan de werkzaamheden van 

een analysegroep wordt een regeling gesloten tussen Europol en de derde staat of instantie. De 

regels waaraan dergelijke regelingen moeten voldoen, worden met een meerderheid van tweederde 

van de stemmen vastgesteld door de raad van bestuur. 

De regelingen tussen Europol en derde staten of instanties worden toegezonden aan het in artikel 24 

bedoelde gemeenschappelijk controleorgaan dat de opmerkingen die het noodzakelijk acht onder de 

aandacht kan brengen van de raad van bestuur."; 
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7) artikel 12 wordt vervangen door: 

 

"Artikel 12 

Bestandsreglement 

 

"1. Voor elk bij Europol voor zijn taakvervulling overeenkomstig artikel 10 bijgehouden 

geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens legt Europol in een reglement vast: 

 

 1) de omschrijving van het bestand; 

 

 2) het doel van het bestand; 

 

 3) categorieën personen over wie gegevens worden opgeslagen; 

 

4) de aard van de gegevens die moeten worden opgeslagen en eventueel de absoluut nood-

zakelijke gegevens als bedoeld in artikel 6, eerste zin, van het Verdrag van de Raad van 

Europa van 28 januari 1981; 

 

5) de aard van de persoonsgegevens dat er toe dienen om het bestand toegankelijk te 

maken voor de exploitatie van het bestand; 

 

6) het aanleveren of invoeren van de voor opslag bestemde gegevens; 

 

7) de voorwaarden waaronder de in het bestand opgeslagen persoonsgegevens mogen 

worden verstrekt, aan welke ontvangers en volgens welke procedure; 
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8) de controletermijnen en de duur van de opslag; 

 

9) de vastlegging van de verstrekking. 

 

2. De raad van bestuur en het in artikel 24 bedoelde gemeenschappelijk controleorgaan worden door 

de directeur van Europol onmiddellijk op de hoogte gebracht van het bestandsreglement en 

ontvangen het dossier.  

 

Het gemeenschappelijk controleorgaan kan de opmerkingen die het noodzakelijk acht onder de 

aandacht van de raad van bestuur brengen. De directeur van Europol kan het gemeenschappelijk 

controleorgaan verzoeken dat binnen een bepaalde termijn te doen. 

 

3. De raad van bestuur kan de directeur van Europol te allen tijde opdragen een reglement te 

wijzigen of een bestand te sluiten. De raad van bestuur besluit vanaf welke datum die wijziging of 

sluiting werking heeft. 

 

4. Het gegevensbestand mag niet langer dan drie jaar worden bewaard. Voordat deze termijn 

verstrijkt, beoordeelt Europol of het bestand voor verdere bewaring in aanmerking komt. Indien het 

absoluut noodzakelijk is vanwege het doel van het bestand, kan de directeur van Europol opdracht 

geven het bestand voor nog eens drie jaar te bewaren. In deze gevallen is de in de eerste drie leden 

aangegeven procedure van toepassing."; 
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8) artikel 16 wordt vervangen door: 

 

"Artikel 16 

Controle van de opvragingen 

 

Europol stelt passende controlemechanismen vast om de wettigheid van de opvragingen uit de 

in de artikelen 6 en 6 bis bedoelde geautomatiseerde gegevensbestanden te kunnen toetsen.  

 

De aldus verzamelde gegevens mogen alleen voor dit doel door Europol en de in de 

artikelen 23 en 24 vermelde controleorganen worden gebruikt en moeten na zes maanden 

worden verwijderd, tenzij zij in het kader van een lopende controle vereist blijven. Nadere 

regels voor dergelijke controlemechanismen worden door de raad van bestuur vastgesteld, na 

raadpleging van het gemeenschappelijk controleorgaan."; 

 

9) artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: 

 

Lid 1, punt 3, wordt vervangen door de volgende punten: 
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"3. dit volgens de algemene regels in de zin van lid 2 toegestaan is; in uitzonderlijke gevallen 

kunnen die regels voorzien in een afwijking van punt 2, wanneer de directeur van Europol 

doorgifte van de gegevens als absoluut noodzakelijk beschouwt om de wezenlijke belangen 

van de betrokken lidstaten binnen het kader van de doelstelling van Europol te waarborgen of 

ter voorkoming van een onmiddellijke criminele dreiging. De directeur van Europol onder-

zoekt in alle gevallen het gegevensbeschermingsniveau in de betrokken staat of instantie om 

een afweging te maken van dit niveau en de bovenbedoelde belangen."; 

 

10) artikel 21, lid 3, wordt vervangen door: 

 

"3. Jaarlijks wordt getoetst of verdere opslag van de in artikel 10, lid 1, bedoelde persoons-

gegevens nodig is; deze toetsing wordt schriftelijk vastgelegd. De opslag van deze gegevens 

in een gegevensbestand zoals bedoeld in artikel 12 mag de bestaansduur van het bestand niet 

overschrijden."; 

 

11) aan artikel 22 wordt het volgende lid toegevoegd: 

 

"4. De beginselen die in deze titel met betrekking tot informatieverwerking zijn neergelegd, 

zijn van toepassing op gegevens in dossiers."; 

 

12) aan artikel 24, lid 6, worden de woorden "Deze verslagen worden volgens de procedure van 

titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie aan de Raad toegezonden;" vervangen 

door: 

 

"Deze verslagen worden aan het Europees Parlement en de Raad toegezonden;"; 
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13) in artikel 26, lid 3, worden de woorden "en van titel VI van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie" geschrapt; 

 

14) artikel 28 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a) punt 1 wordt vervangen door: 

 

"1. werkt mee aan de vaststelling van de prioriteiten van Europol met betrekking tot het 

bestrijden en voorkomen van de vormen van ernstige internationale criminaliteit die 

onder zijn mandaat vallen (artikel 2, lid 1 bis)."; 

 

b) de volgende punten worden toegevoegd: 

 

"3 bis . werkt mee aan de vaststelling van de voorwaarden in verband met de verwerking 

van gegevens teneinde na te gaan of deze relevant zijn voor de taken van Europol en of 

zij in de geautomatiseerde gegevensbestanden kunnen worden opgenomen 

(artikel 6 bis)."; 

 

"4 bis. stelt met een meerderheid van tweederde van de stemmen de regels vast waaraan 

de regelingen voor de medewerking van deskundigen van derde staten of instanties aan 

de werkzaamheden van een analysegroep moeten beantwoorden (artikel 10, lid 9)."; 

 

c) punt 7 wordt vervangen door: 

 

"7. kan de directeur van Europol opdragen een reglement te wijzigen of een bestand te 

sluiten (artikel 12, lid 2)."; 
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d) "14 bis. stelt met een meerderheid van tweederde van de stemmen de regels vast voor de 

toegang tot documenten van Europol (artikel 32 bis)."; 

 

e) punt 22 wordt vervangen door: 

 

"22. werkt mee aan de eventuele wijziging van de overeenkomst of de bijlage daarbij 

(artikel 43)."; 

 

f) lid 10 wordt vervangen door: 

 

"10. Rekening houdend met de door de Raad overeenkomstig artikel 2, lid 1 bis, vastgestelde 

prioriteiten en de in artikel 29, lid 2, punt 6, bedoelde verstrekking van recente informatie 

door de directeur van Europol, neemt de raad van bestuur elk jaar met eenparigheid van 

stemmen: 

 

1) een algemeen verslag over de activiteiten van Europol in het voorgaande jaar aan; 

 

2) een verslag over de voorgenomen activiteiten van Europol aan, waarin rekening wordt 

gehouden met de operationele behoeften van de lidstaten en de gevolgen voor de 

begroting en de personeelsformatie van Europol. 

 

Deze verslagen worden ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan de Raad. Tevens 

worden deze verslagen door de Raad ter informatie aan het Europees Parlement 

toegezonden."; 
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15) Artikel 29, lid 3, wordt als volgt gewijzigd: 

 

- punt 6 wordt vervangen door: 

 

"6. het op gezette tijden verstrekken van recente informatie aan de raad van bestuur over 

de uitvoering van de in artikel 2, lid 2, bedoelde prioriteiten,"; 

 

- het volgende punt wordt toegevoegd: 

 

"7. alle andere hem bij de overeenkomst of door de raad van bestuur opgedragen 

taken."; 

 

16) in artikel 30, lid 1, worden de woorden "titel VI van" geschrapt; 

 

17) het volgende artikel wordt ingevoegd: 

 

"Artikel 32 bis 

Recht van toegang tot documenten van Europol 

 

Op voorstel van de directeur van Europol stelt de raad van bestuur met een meerderheid van 

tweederde van de stemmen regels vast voor de toegang tot documenten van Europol voor 

iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of 

statutaire zetel in een lidstaat, rekening houdend met de beginselen en beperkingen die zijn 

neergelegd in de op grond van artikel 255 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap vastgestelde verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 

toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie."; 
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18) artikel 34 wordt vervangen door: 

 

"Artikel 34 

Informatie aan het Europees Parlement 

 

1. De Raad raadpleegt het Europees Parlement volgens de in het Verdrag betreffende de 

Europese Unie vastgelegde procedure over elk initiatief van een lidstaat of voorstel van de 

Commissie in verband met het vaststellen van de maatregelen bedoeld in artikel 10, leden 1 

en 4, artikel 18, lid 2, artikel 24, lid 7, artikel 26, lid 3, artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 1, en 

artikel 42, lid 2, of bij een eventuele wijziging van deze overeenkomst of de bijlage daarbij. 

 

2. Het voorzitterschap van de Raad of zijn vertegenwoordiger kan verschijnen voor het 

Europees Parlement teneinde algemene vraagstukken te bespreken die verband houden met 

Europol. Het voorzitterschap van de Raad of zijn vertegenwoordiger kan worden bijgestaan 

door de directeur van Europol. Ten aanzien van het Europees Parlement houdt het voorzitter-

schap van de Raad of zijn vertegenwoordiger rekening met de zwijg- en geheimhoudings-

plicht. 

 

3. De verplichtingen van dit artikel gelden onverminderd de rechten van de nationale 

parlementen en de algemene beginselen die uit hoofde van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie op de betrekkingen met het Europees Parlement van toepassing zijn."; 

 

19) aan artikel 35, lid 4, wordt de volgende zin toegevoegd: 

 

"De financiële raming voor de volgende vijf jaar wordt aan de Raad toegezonden. Tevens 

zendt de Raad de raming ter kennisgeving aan het Europees Parlement toe."; 
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20) in artikel 39, lid 4, wordt de zinsnede "het Verdrag van Brussel…. zoals later aangepast bij 

toetredingsverdragen" vervangen door: 

 

"Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechter-

lijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken"; 

 

21) aan artikel 42 wordt het volgende lid toegevoegd: 

 

"3. Voor zover dat nodig is met het oog op zijn taken en doelstellingen, alsmede rekening 

houdend met de noodzaak dubbel werk te vermijden, stelt Europol een blijvende nauwe 

samenwerking met Eurojust in. De wezenlijke elementen van deze samenwerking worden in 

detail geregeld in een overeenkomst die wordt vastgesteld in overeenstemming met deze 

overeenkomst en de maatregelen ter uitvoering ervan."; 

 

22) artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 

 

a) in lid 1 worden de woorden "artikel K.1, punt 9," geschrapt; 

 

b) lid 3 wordt vervangen door het volgende: 

 

"De Raad kan evenwel met eenparigheid van stemmen besluiten, nadat de raad van 

bestuur de zaak besproken heeft, de bijlage bij deze overeenkomst te wijzigen door 

andere vormen van ernstige internationale criminaliteit toe te voegen of de reeds 

opgenomen omschrijvingen te wijzigen."; 
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23) de bijlage wordt als volgt gewijzigd: 

 

a) de titel wordt vervangen door: 

 

"BIJLAGE als bedoeld in artikel 2 

 

Lijst van andere dan de reeds in artikel 2, lid 1, genoemde vormen van ernstige inter-

nationale criminaliteit waarvoor Europol, met inachtneming van zijn in artikel 2, lid 1, 

omschreven doelstelling bevoegd is."; 

 

b) de alinea die begint met de woorden "Conform artikel 2, lid 2" wordt geschrapt; 

 

c) in de alinea die begint met de woorden "Wat betreft de in artikel 2, lid 2, genoemde 

vormen" wordt "artikel 2, lid 2" vervangen door "artikel 2, lid 1"; 

 

d) na het laatste streepje wordt het volgende nieuwe streepje toegevoegd: 

"- illegale handel in verdovende middelen : de strafbare feiten genoemd in artikel 3, 

lid 1, van het Verdrag van de Verenigde Naties van 20 december 1988 tegen de 

sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen en in de bepalingen 

ter wijziging of aanvulling van dit Verdrag."; 
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24) in artikel 10, leden 1 en 4, artikel 18, lid 2, artikel 29, leden 1 en 6, artikel 30, lid 3, artikel 31, 

lid 1, artikel 35, leden 5 en 9, artikel 36, lid 3, artikel 40, lid 1, artikel 41, lid 3, artikel 42, 

lid 2, en artikel 43, lid 1, worden de woorden "volgens de procedure van titel VI van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie" geschrapt. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

1. Dit protocol wordt door de lidstaten aangenomen overeenkomstig hun onderscheiden grond-

wettelijke bepalingen. 

 

2. De lidstaten stellen de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in kennis van de 

voltooiing van de procedures die overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen 

vereist zijn voor de aanneming van dit protocol. 

 

3. Dit protocol treedt in werking 90 dagen na de in lid 2 beoogde kennisgeving door de staat die op 

de datum van aanneming door de Raad van de akte tot vaststelling van dit protocol, lid is van de 

Europese Unie en die als laatste deze formaliteit vervult. 
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ARTIKEL 3 

 

Indien dit protocol overeenkomstig artikel 2, lid 3, in werking treedt voordat het protocol, opgesteld 

op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst 

(Europol-overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst 1 in werking 

is getreden overeenkomstig artikel 2, lid 3, daarvan, wordt laatstgenoemd protocol geacht te zijn 

ingetrokken. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

1. Elke staat die lid wordt van de Europese Unie kan tot dit protocol toetreden, indien het protocol 

op de datum van nederlegging van de akte van toetreding tot de Europol-overeenkomst, overeen-

komstig artikel 46, nog niet in werking is getreden. 

 

2. De akten van toetreding tot dit protocol worden gelijktijdig neergelegd met de akten van toe-

treding tot de Europol-overeenkomst, in overeenstemming met artikel 46 van die overeenkomst. 

 

3. De door de Raad van de Europese Unie vastgestelde tekst van het protocol in de taal van de 

toetredende lidstaat is authentiek. 

                                                 
1  PB C 358 van 13.12.2000, blz. 2. 

691 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil)24 von 25



 
P/Europol/nl 25 

4. Indien het protocol bij het verstrijken van de in artikel 46, lid 4, van de Europol-overeenkomst 

bedoelde periode nog niet in werking is getreden, treedt het voor de toetredende lidstaat in werking 

op de datum van inwerkingtreding van dit protocol overeenkomstig artikel 2, lid 3. 

 

5. Indien het protocol overeenkomstig artikel 2, lid 3, in werking treedt voordat de in artikel 46, 

lid 4, van de Europol-overeenkomst, bedoelde periode verstreken is, maar nadat de in lid 2 bedoelde 

akte van toetreding neergelegd is, treedt de toetredende lidstaat overeenkomstig artikel 46 van de 

Europol-overeenkomst toe tot de bij dit protocol gewijzigde Europol-overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

1. De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is depositaris van dit protocol. 

 

2. De depositaris maakt een overzicht van de aannemingen en toetredingen en iedere andere mede-

deling in verband met dit protocol bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
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