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DEELNEMERS
De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België:
de heer Antoine DUQUESNE minister van Binnenlandse Zaken
de heer Marc VERWILGHEN minister van Justitie

Denemarken:
mevrouw Karen JESPERSEN minister van Binnenlandse Zaken
de heer Frank JENSEN minister van Justitie

Duitsland:
de heer Otto SCHILY minister van Binnenlandse Zaken
mevrouw Herta DÄUBER-GMELIN minister van Justitie

Griekenland:
de heer Michalis STATHOPOULOS minister van Justitie

Spanje:
de heer Mariano RAJOY BREY eerste vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken
de heer Ángel ACEBES PANIAGUA minister van Justitie

Frankrijk:
mevrouw Marylise LEBRANCHU Grootzegelbewaarder, minister van Justitie
de heer Christian PAUL staatssecretaris van Overzeese Gebiedsdelen

Ierland:
mevrouw Mary HANAFIN onderminister van Kinderzaken (ministerie van Volksgezondheid en

Kinderzaken, ministerie van Justitie, Rechtsgelijkheid en
Hervorming van het Recht en ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen)

Italië:
de heer Roberto CASTELLI minister van Justitie
de heer Alfredo MANTOVANO staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
mevrouw Jole SANTELLI staatssecretaris van Justitie

Luxemburg:
de heer Luc FRIEDEN minister van Justitie

Nederland:
de heer Benk KORTHALS minister van Justitie
mevrouw Ella KALSBEEK staatssecretaris van Justitie

Oostenrijk:
de heer Ernst STRASSER minister van Binnenlandse Zaken
de heer Dieter BÖHMDORFER minister van Justitie

Portugal:
de heer Nuno TEIXEIRA minister van Binnenlandse Zaken
de heer António COSTA minister van Justitie

Finland:
de heer Ville ITÄLÄ minister van Binnenlandse Zaken
de heer Johannes KOSKINEN minister van Justitie



27/28.IX.2001

12204/01 (Presse 334 - G) 5
NL

Zweden:
de heer Thomas BODSTRÖM minister van Justitie
mevrouw Maj-Inger KLINGVALL minister bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, belast met

Internationale Ontwikkelingssamenwerking, Migratie en Immigratie

Verenigd Koninkrijk:
de heer David BLUNKETT minister van Binnenlandse Zaken
mevrouw Angela EAGLE staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

*     *     *
Commissie:
de heer António VITORINO lid

*     *     *
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TERRORISMEBESTRIJDING: VERVOLG VAN DE GEBEURTENISSEN VAN
11 SEPTEMBER

De Raad heeft de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot het tijdschema en de toepassing
van de diverse, onder de bevoegdheid van de JBZ-ministers vallende maatregelen die door de Raad
JBZ van 20 september en de buitengewone Europese Raad van 21 september betreffende
terrorismebestrijding werden goedgekeurd. Hij heeft daartoe een draaiboek opgesteld voor de werk-
zaamheden tot aan de Raad JBZ op 6/7 december, zulks met het oog op de opstelling van een
verslag voor de Europese Raad van Laken op 14/15 december.

Het voorzitterschap zal de voortgang van de in het draaiboek opgenomen werkzaamheden van
dichtbij volgen en, indien nodig, ad hoc-zittingen van de Raad bijeenroepen om politieke
stimulansen te geven teneinde blokkeringen van de werkzaamheden op technisch niveau op te
heffen.

In dit verband heeft de Raad geluisterd naar een uiteenzetting van de directeur van Europol, de heer
Jürgen Storbeck, over de maatregelen die naar aanleiding van de Raad JBZ van 20 september en de
Europese Raad van 21 september zijn genomen. Het voorzitterschap heeft de directeur van Europol
verzocht om op iedere zitting van de Raad JBZ verslag uit te brengen over de voortgang van de
werkzaamheden. Het voorzitterschap heeft tevens de voorzitter van Pro-Eurojust verzocht om
verslag uit te brengen over de voortgang van de werkzaamheden betreffende de organisatie van
vergaderingen met magistraten gespecialiseerd in terrorismebestrijding, zulks overeenkomstig het
verzoek van de Raad van 20 september.

EUROJUST - ONTWERP-BESLUIT

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over de artikelen 1 tot en met 8 van het ontwerp-besluit
betreffende de oprichting van Eurojust. Deze artikelen vormen de grondslag voor Eurojust en
bepalen met name samenstelling, doelstellingen, bevoegdheid en taken ervan.

Dit akkoord moet het mogelijk maken beslissende vooruitgang te boeken bij de werkzaamheden in
het Comité van permanente vertegenwoordigers en het Comité van artikel 36 met betrekking tot de
andere bepalingen van het voorstel, zodat een akkoord over het gehele besluit kan worden bereikt
tijdens de Raad JBZ op 6/7 december 2001, volgens het tijdschema dat door de Europese Raad van
Tampere is opgesteld.
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GEZINSHERENIGING

De Raad heeft de door het voorzitterschap omschreven hoofdpunten van het gewijzigde voorstel

voor een richtlijn inzake het recht op gezinshereniging besproken, met name

- de positie van niet-gehuwde partners in het kader van de richtlijn (opneming in een specifieke

categorie gezinsleden?);

- de leeftijd waarop minderjarige kinderen aanspraak kunnen maken op het recht op gezins-

hereniging;

- de wachttijden/perioden die voor de gezinshereniger en/of de leden van het gezin kunnen

gelden om in aanmerking te komen voor de rechten die de richtlijn hun toekent.

Na de bespreking heeft de voorzitter nota genomen van de wil van de ministers om snel goede

oplossingen te vinden voor de onopgeloste kwesties in het kader van dit voorstel voor een richtlijn.

De voorzitter dankte een aantal delegaties voor hun constructieve bijdragen, en Commissielid

Vitorino voor het uitzetten van een aantal oriëntaties die kunnen bijdragen tot pragmatische

oplossingen voor de bestaande problemen. Het Commissielid heeft met name onderstreept dat de

gezinshereniging mede tot integratie van de betrokken personen moet leiden, en dat daarvan bij de

aanpak van het probleem moet worden uitgegaan.

Rekening houdend met de bespreking en in het bijzonder met de antwoorden van de delegaties op

vragen, zal het voorzitterschap in overleg met de Commissie compromisoplossingen voorstellen.

De Raad heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers en het Comité van artikel 36

verzocht om deze suggesties van het voorzitterschap te bespreken/te toetsen met het oog op de

hervatting van de bespreking van dit dossier door de Raad JBZ op 16 november.

Er zij gememoreerd dat het compromisvoorstel van het voorzitterschap allereerst de kwestie van het
toepassingsgebied van de richtlijn behandelt (artikel 5), waartegen verscheidene delegaties tal van bezwaren
hebben geopperd.
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In het compromisvoorstel worden op grond van de intensiteit van de gezinsbanden drie verschillende
categorieën gezinsleden onderscheiden die voor het recht op gezinshereniging in aanmerking komen:

- de echtgenoot en de minderjarige kinderen (het "kerngezin") (lid 1);
- de bloedverwanten in opgaande lijn van de eerste graad en de meerderjarige kinderen (lid 2);
- de niet-gehuwde partners (lid 3).

Het compromisvoorstel voorziet in de verplichting gezinshereniging toe te staan aan de leden van het kern-
gezin; de lidstaten blijven daarentegen de vrijheid houden om wanneer zij dit wensen een dergelijk recht ook
toe te kennen aan de twee andere categorieën. In het voorstel wordt niettemin gepreciseerd dat de lidstaten
die zouden besluiten gezinshereniging toe te staan aan bloedverwanten in opgaande lijn van de eerste graad,
meerderjarige kinderen en niet-gehuwde partners, deze gezinsleden moeten behandelen conform de richtlijn.

Het compromisvoorstel voorziet voorts op basis van de omschrijving van de drie bovengenoemde
categorieën gezinsleden in een differentiatie op het vlak van de rechten die hun moeten worden toegekend,
en de voorwaarden die, naar gelang van de categorie waartoe zij behoren, voor hen moeten gelden.

VLUCHTELINGENSTATUS IN DE LIDSTATEN

De Raad heeft een inhoudelijk debat gehouden over de door het voorzitterschap aangehaalde

concrete politieke vraagstukken met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn betreffende

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de

vluchtelingenstatus, namelijk:

- de criteria voor de ontvankelijkheid van asielverzoeken;

- het aantal (bestuurlijke en rechterlijke) instanties die een rol spelen in de procedure;

- de termijn voor de behandeling van de verzoeken en het vraagstuk van de sancties bij over-

schrijding van de termijn;

- kwaliteitsnormen met betrekking tot de beslissingen;

- het toepassingsgebied van de in de richtlijn bepaalde maatregelen.

Dankzij dit debat kon het voorzitterschap beleidslijnen uitzetten voor de voortzetting van de werk-

zaamheden, zulks met het oog op het bereiken van een politiek akkoord tijdens de zitting van de

Raad JBZ op 6/7 december 2001.

Deze beleidslijnen, die gegrond zijn op het beginsel dat snelle, doeltreffende en billijke asiel-

procedures moeten worden ingesteld, moeten leiden tot onderling aangepaste, een bestuurlijke en

een rechterlijke etappe omvattende besluitvormingsprocedures ter toekenning van de vluchtelingen-

status in de lidstaten.
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VEILIGHEID VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE EUROPESE RAAD

De Raad heeft op verzoek van de Italiaanse delegatie de stand van zaken opgemaakt met betrekking

tot het gevolg dat is gegeven aan de tijdens de buitengewone Raad JBZ van 13 juli 2001

genomen/aangekondigde maatregelen in verband met de veiligheid van de bijeenkomsten van de

Europese Raad en andere vergelijkbare gebeurtenissen.

EUROPOL

− Overzicht van mogelijke wijzigingen van de Europol-overeenkomst

De Raad heeft ingestemd met de prioritaire behandeling van 8 punten die door het voorzitterschap

naar voren werden gebracht in verband met mogelijke wijzigingen in de Europol-overeenkomst.

Het gaat met name om punten die door het Verdrag van Amsterdam worden voorgeschreven en in

de conclusies van Tampere worden vermeld, alsmede om een aantal kwesties in verband met

recente problemen met de structuur van Europol, namelijk:

- de deelneming van Europol aan gezamenlijke onderzoeksteams;

- het recht om te verzoeken een onderzoek te starten;

- de uitbreiding van het mandaat van Europol;

- de rol in het geheel van veiligheidsmaatregelen voor de bijeenkomsten van de Europese Raad;

- de verbetering van de werkbestanden voor analyse;

- de relaties tussen Eurojust en Europol;

- de parlementaire, rechterlijke en bestuurlijke controle van Europol;

- de vereenvoudiging van de procedure voor de wijziging van de Europol-overeenkomst.
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− Uitbreiding van de bevoegdheid

De Raad heeft - onder voorbehoud van de bespreking van het advies van het Europees Parlement -

de consensus bevestigd die in het Comité van permanente vertegenwoordigers was vastgesteld met

betrekking tot de tekst van een initiatief van België en Zweden met het oog op de uitbreiding van

het mandaat van Europol tot de bestrijding van de in de bijlage bij de Europol-overeenkomst

vermelde ernstige vormen van internationale criminaliteit. In het desbetreffend besluit is onder meer

bepaald dat de Raad, op voorstel van de Raad van Bestuur van Europol, met eenparigheid van

stemmen besluit aan welke ernstige vormen van internationale criminaliteit prioriteit moet worden

verleend.

MENSENHANDEL

De Raad heeft, onverminderd de voorbehouden van een aantal delegaties in verband met

behandeling door het nationale Parlement en de bespreking van het advies van het Europees

Parlement, een politiek akkoord bereikt over het ontwerp-kaderbesluit inzake de bestrijding van de

mensenhandel, zulks door een consensus te bereiken over het enige knelpunt, namelijk de

minimumdrempel voor de maximumstraf die moet worden opgelegd aan personen die schuldig

worden bevonden aan mensenhandel (8 jaar wanneer er strafverzwarende omstandigheden zijn).

Het advies van het Europees Parlement zal worden besproken door de Groep JBZ-Raden met het

oog op de onverwijlde goedkeuring van het instrument.

Bij de formele goedkeuring van het instrument moet in de Raadsnotulen een gemeenschappelijke

verklaring van Denemarken, Oostenrijk en Duitsland worden opgenomen, waarin zij verklaren geen

voorstander te zijn van het beginsel van de harmonisatie van straffen door de vaststelling van een

minimumdrempel voor de maximumstraf. In dit verband bracht het voorzitterschap in herinnering

dat de delegaties hadden geantwoord op de vragenlijst betreffende de harmonisatie van straffen en

dat dit punt door het Comité van artikel 36 op 8/9 oktober en door de Raad JBZ op 16 november zal

worden besproken.

Het kaderbesluit strekt ertoe te waarborgen dat elke lidstaat de nodige maatregelen neemt om ervoor te
zorgen dat de volgende handelingen strafbaar worden gesteld:

werving, vervoer, overbrenging, huisvesting en daaropvolgende opneming van een persoon, met inbegrip
van wisseling of overdracht van de controle over deze persoon, wanneer
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a) gebruik wordt gemaakt van dwang, geweld of bedreiging, met inbegrip van ontvoering, of
b) gebruik wordt gemaakt van misleiding of fraude, of
c) er sprake is van misbruik van machtspositie of van een situatie van kwetsbaarheid, zodanig dat de

betrokken persoon in feite geen andere keuze heeft dan zich te laten misbruiken, of
d) geld of voordelen worden gegeven of ontvangen om de instemming te verkrijgen van een persoon die

controle heeft over een ander persoon, teneinde

de arbeid of de diensten van deze persoon uit te buiten, met inbegrip van ten minste gedwongen of verplichte
arbeid of diensten, slavernij of met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken, of de prostitutie van
anderen te exploiteren, of met het oog op andere vormen van seksuele exploitatie, met inbegrip van porno-
grafie.

Er zij gememoreerd dat de Commissie in december 2000 overeenkomstig het actieplan van Tampere aan de
Raad en het Europees Parlement een mededeling heeft voorgelegd inzake bestrijding van mensenhandel en
bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. De mededeling is tijdens de informele
JBZ-Raad van Stockholm in februari 2001 gepresenteerd. Zij bevat een voorstel voor een kaderbesluit van de
Raad inzake de bestrijding van mensenhandel en een voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter
bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

BESTRIJDING VAN SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN EN KINDER-

PORNOGRAFIE

De Raad heeft, met inachtneming van de meningsverschillen die tijdens de voorbereidende werk-

zaamheden aan het licht waren gekomen, een aantal door het voorzitterschap gesignaleerde hoofd-

vragen met betrekking tot het ontwerp-kaderbesluit ter bestrijding van seksuele uitbuiting van

kinderen en kinderpornografie besproken:

- moet het kaderbesluit in principe van toepassing zijn op alle gevallen van kinderpornografie

die een realistische visuele weergave behelzen van een kind, met name in de twee volgende

gevallen:

= wanneer het gaat om een persoon die er als een kind uitziet, maar in werkelijkheid ouder

is dan 18 jaar op het ogenblik waarop de afbeelding is vervaardigd?

= wanneer het gaat om een niet-bestaand persoon (virtuele pornografie)?

- kan een toepassingsgebied dat bovenvermelde gevallen omvat, gepaard gaan met uit-

zonderingen op het stuk van strafbaarstelling en bestraffing?
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- moeten kinderprostitutie en de deelneming van kinderen aan pornografische voorstellingen

worden beteugeld, ongeacht de leeftijd van het betrokken kind?

- moeten de vervaardiging, de verwerving en het opzettelijk in bezit hebben van kinderporno-

grafie in het algemeen strafbaar worden gesteld, ook als een en ander niet gebeurt met het oog

op de distributie ervan, zulks overeenkomstig het gemeenschappelijk optreden van

24 februari 1997, dat niet voorziet in een dergelijke beperking?

- moet er een uitzondering komen op de verplichte strafbaarstelling van kinderpornografie

wanneer er afbeeldingen van seksueel meerderjarige personen worden vervaardigd,

verworven of opzettelijk in bezit gehouden met toestemming van de betrokkenen en met als

uitsluitend oogmerk het persoonlijk gebruik?

Ter afronding heeft de voorzitter geconstateerd dat uit de antwoorden op de vier vragen bleek dat

een ruime meerderheid voorstander is van een breed toepassingsgebied van het kaderbesluit.

Talrijke delegaties pleitten evenwel voor een gedifferentieerde aanpak waarbij rekening zou worden

gehouden met de leeftijd van het slachtoffer bij het bepalen van het niveau van de op te leggen

straffen, vooral wanneer het slachtoffer seksueel meerderjarig is. Bovendien heeft de Raad rekening

gehouden met de algemene beleidslijn dat in een uitzondering moet worden voorzien in het geval

waarin afbeeldingen van seksueel meerderjarige personen worden vervaardigd, verworven of

opzettelijk in bezit gehouden met toestemming van de betrokkenen en met als uitsluitend oogmerk

het persoonlijk gebruik.

De Raad heeft de voorbereidende instanties opgedragen hun werkzaamheden met bekwame spoed

voort te zetten op basis van de door de Raad bepaalde beleidslijnen, zodat zo spoedig mogelijk een

politiek akkoord kan worden bereikt.
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VERDWENEN OF SEKSUEEL UITGEBUITE KINDEREN

De Raad heeft op initiatief van het voorzitterschap de hiernavolgende resolutie aangenomen

betreffende de bijdrage van het maatschappelijk middenveld bij het opsporen van verdwenen of

seksueel uitgebuite kinderen.

"De Raad van de Europese Unie,

Indachtig:

- de conclusies van de Europese Raad van Tampere, met name punt 23;

- de conclusies van de Europese Raad van Santa Maria da Feira;

- het gemeenschappelijk optreden van de Raad van 24 februari 1997 ter bestrijding van mensenhandel
en seksuele uitbuiting van kinderen, met name titel II, punt i);

- het ontwerp-besluit van de Raad van 29 mei 2000 ter bestrijding van kinderpornografie op Internet;

- de resolutie van het Europees Parlement van 30 maart 2000 over kindersekstoerisme, met name
punt 27;

- de resolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2000 over nieuwe maatregelen ter bestrijding van
de vrouwenhandel, met name de punten 12 en 18;

- de resolutie van het Europees Parlement van 15 juni 2000 over slachtoffers van misdrijven, met name
punt 8;

- het voorstel van de Europese Commissie voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksuele uitbuiting
van kinderen en kinderpornografie,

Overwegende hetgeen volgt:

- de bestrijding van de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen vormt voor de Europese Unie
een prioriteit;

- het maatschappelijk middenveld kan bij deze strijd een rol spelen;

- de uit het maatschappelijk middenveld afkomstige organisaties kunnen de bevoegde autoriteiten op
nuttige wijze bijstaan bij het zoeken naar verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen, alsmede bij de
preventie en de bestrijding van dit verschijnsel;

- de samenwerking tussen de uit het maatschappelijk middenveld afkomstige organisaties en de
bevoegde autoriteiten bij het zoeken naar verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen moet worden
bevorderd;

- de mate waarin zij moeten samenwerken dient te worden bepaald door de situatie van elke lidstaat;

- deze resolutie laat de Verdragen van Luxemburg van 20 mei 1980 en van Den Haag van
25 oktober 1980 onverlet,
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Rekening houdend met de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het Verdrag nr. 108 van
28 januari 1981 van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautoma-
tiseerde verwerking van persoonsgegevens,

neemt de volgende resolutie aan:

1. Deze resolutie heeft betrekking op het opsporen van verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen. Hier-
onder vallen de volgende situaties:
- verdwijning en ontvoering:

- weggelopen kinderen,
- door een derde ontvoerde kinderen,
- op onverklaarbare wijze verdwenen kinderen,

- seksuele uitbuiting:
- handel in kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie,
- pedofiele netwerken op Internet,

- seksueel misbruik buiten het gezin in niet-georganiseerd verband.

(…)

2. De lidstaten wordt verzocht de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en het maatschappelijk
middenveld, in het bijzonder de daaruit afkomstig zijnde organisaties, te bevorderen, teneinde
verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen op te sporen.

Deze samenwerking laat de verantwoordelijkheid van de voor onderzoek en vervolging bevoegde
autoriteiten onverlet.

De samenwerking kan, in voorkomend geval, de volgende vormen aannemen.

2.1. Bestuderen van de mogelijkheid om, rekening houdend met de al bestaande interne middelen,
de uit het maatschappelijk middenveld afkomstige organisaties een alarmnummer ter
beschikking te stellen of regelingen te bevorderen waardoor deze organisaties zo'n alarm-
nummer ter beschikking kunnen stellen.
Dit alarmnummer, dat bestemd is voor het verzamelen van informatie en getuigenissen
betreffende verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen, zou 24 uur per dag gratis bereikbaar
moeten zijn.

2.2. Mogelijk maken, indien de nationale wetgevingen daarin nog niet voorziet, dat de uit het maat-
schappelijk middenveld afkomstige organisaties worden gesteund bij het opsporen van
verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen, bijvoorbeeld:

● de informatie verspreiden betreffende het lokaliseren van verdwenen kinderen, indien de
autoriteiten verspreiding daarvan nuttig achten;

● aan de bevoegde autoriteiten, op hun verzoek, vrijwilligers leveren voor georganiseerde
zoekacties in het kader van het opsporen van verdwenen kinderen;

● steun bieden aan de families van verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen;

● specifieke deskundigheid bieden op het gebied van verdwenen of seksueel uitgebuite
kinderen.
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2.3. De lidstaten wordt verzocht, overeenkomstig hun wetgeving inzake onderzoek en vervolging,
adequate regels op te stellen voor het onderling doorgeven van adequate inlichtingen
betreffende het opsporen van verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen tussen de uit het maat-
schappelijk middenveld afkomstige organisaties en de bevoegde autoriteiten.
Deze uitwisseling van informatie zou moeten plaatsvinden met alle waarborgen betreffende de
veiligheid van het systeem, de vertrouwelijkheid van de gegevens en inachtneming van de
bescherming van persoonsgegevens.

3. De lidstaten wordt verzocht alle gegevens betreffende verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen te
inventariseren, teneinde de omvang van het verschijnsel te leren kennen, de ontwikkeling ervan te
analyseren en de gegevens onderling uit te wisselen.
Deze inventarisatie zou moeten worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten, in voorkomend
geval met de steun van de uit het maatschappelijk middenveld afkomstige organisaties.

4. De Raad verzoekt de Commissie een studie te laten uitvoeren naar:

● de realiteit en de omvang van het verschijnsel van verdwenen of seksueel uitgebuite kinderen;

● het bestaan, de rol en de structuur van in de lidstaten opererende organisaties uit het maat-
schappelijk middenveld die een actieve steun verlenen aan het opsporen van verdwenen en
seksueel uitgebuite kinderen, alsmede de wijze waarop zij opereren en samenwerken met de
bevoegde autoriteiten;

● de juridische vraagstukken die met het optreden van deze organisaties verband houden en met
name de vraagstukken welke betrekking hebben op de doorgifte door de bevoegde autoriteiten
van vertrouwelijke gegevens aan deze organisaties, het effect van het optreden van deze
organisaties op de strafprocedure, alsmede op de voorschriften betreffende de gegevens-
bescherming.

De lidstaten wordt verzocht om, met het oog op de verwezenlijking van deze studie, hun deskundig-
heid ter beschikking te stellen.

5. De Raad verzoekt de Commissie om hem binnen een jaar na de aanneming van deze resolutie verslag
uit te brengen over de resultaten van deze studie.

6. Op basis van deze studie zal de Raad bepalen welke maatregelen op het niveau van de Europese Unie
wenselijk zijn en zal hij de Commissie verzoeken om onderzoek te doen naar:

● de noodzakelijke normen om de uitwisseling, in het bijzonder tussen de lidstaten, van informatie
tussen de bevoegde autoriteiten en de uit het maatschappelijk middenveld afkomstige
organisaties, alsmede tussen de verschillende organisaties onderling te optimaliseren;

● de noodzakelijke waarborgen betreffende de veiligheid van deze uitwisseling van informatie, de
vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens en de bescherming van persoonsgegevens."
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DIVERSEN

− Visa - Roemenië

De Raad heeft er nota van genomen dat het evaluatieverslag van de Commissie betreffende de

maatregelen van Roemenië ter verbetering van onder andere de regelingen voor grenscontroles en

veiligheid van documenten momenteel wordt besproken; de lidstaten zullen ter gelegenheid van de

"High Impact Operation" begin oktober de situatie op het stuk van grenscontroles ter plaatse kunnen

beoordelen. De Raad zal op dit punt terugkomen tijdens de zitting van 6/7 december.

− Vervolging van personen die zich schuldig maken aan volkerenmoord, misdaden tegen de

menselijkheid en oorlogsmisdaden - oprichting van een netwerk van contactpunten

De Raad heeft nota genomen van een presentatie door de Nederlandse minister van een voorstel

voor een besluit van de Nederlandse regering tot oprichting van een netwerk van contactpunten met

het oog op de vervolging van personen die zich schuldig maken aan volkerenmoord, misdaden

tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden; dat netwerk zou vooral tot taak hebben gegevens over

die misdaden in te zamelen en uit te wisselen.

*     *     *
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OPENBAAR DEBAT - MET DEELNEMING VAN DE KANDIDAAT-LIDSTATEN

− MENSENHANDEL

De Raad heeft een openbaar debat over mensenhandel gehouden, dat voor de pers en het publiek via

de televisie is uitgezonden; de ministers van de kandidaat-lidstaten hebben deelgenomen aan het

debat en tevens het woord gevoerd.

Ter afronding van het debat constateerde het voorzitterschap dat bij zowel de kandidaat-lidstaten als

de lidstaten daadwerkelijk de politieke wil bestaat om een duurzame en concrete actie op dit gebied

te ondernemen. De ministers van de kandidaat-lidstaten en van de lidstaten hebben samen hun steun

toegezegd aan het hiernavolgende document, dat twaalf concrete maatregelen ter bestrijding van de

mensenhandel bevat.

12 verbintenissen ter bestrijding van de mensenhandel

Mensenhandel is een verschijnsel dat met de grootst mogelijke vastberadenheid moet worden bestreden. De
bestrijding van de mensenhandel is een belangrijk politiek gegeven. Er kunnen pas concrete maatregelen
worden genomen wanneer de ernst van het probleem tot een ieder is doorgedrongen.

De Europese Raad van Tampere heeft heel nauwkeurig aangegeven welke concrete doelstellingen moeten
worden bereikt voor de totstandbrenging van een "ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" in de
Europese Unie. Tot deze doelstellingen behoort de verbintenis om iedere vorm van mensenhandel te voor-
komen en te bestrijden.

De toekomstige uitbreiding van de Europese Unie zal de behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak nog
vergroten. De landen van oorsprong en van doorreis van vandaag zijn waarschijnlijk de landen van
bestemming van morgen. Bovendien zullen de kandidaat-lidstaten in de toekomst een belangrijke rol spelen
bij de controle van de buitengrenzen van de Unie.

Uit talrijke dramatische en voortdurend terugkerende nieuwsberichten blijkt steeds weer dat mensenhandel
voor onverdraaglijke tragedies zorgt. Iedereen moet vastberaden de organisatoren van de mensenhandel
bestrijden en de slachtoffers ter hulp komen, zonder laatstgenoemden te stigmatiseren of als misdadiger te
behandelen.

Alle Europese landen hebben met het probleem te kampen. Naast de lokale en nationale acties moeten de
krachten thans op Europees niveau worden gebundeld om een doeltreffender en meer complementair beleid
te kunnen voeren. De maatregelen moeten beter worden gecoördineerd en de toepassingsgebieden voor
gemeenschappelijke optredens moeten worden uitgebreid teneinde tot echte samenwerking te komen. Het is
onontbeerlijk dat de benaderingen en de actoren werkelijk complementair zijn.

Het beleid moet op drie niveaus worden gevoerd: preventie, repressie en slachtofferhulp. Alleen wanneer die
drie aspecten worden bestreken, kan echt resultaat worden geboekt. Daartoe moeten concrete maatregelen op
verscheidene gebieden worden genomen.
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Om deze doelstellingen te bereiken, hebben de ministers die aan de vergadering van 28 september 2001
deelnamen, zich ertoe verbonden alles in het werk te stellen om de volgende maatregelen toe te passen:

12 maatregelen ter bestrijding van de mensenhandel

1.        Een alomvattende en geïntegreerde aanpak

De bestrijding van de mensenhandel en de smokkel van migranten kunnen niet door een handjevol mensen
worden aangepakt. Integendeel, daartoe is de wederzijdse en complementaire samenwerking van talrijke
instanties en administratieve diensten vereist. Er is derhalve een alomvattende en geïntegreerde aanpak
nodig. In dit verband kan met name een specifiek en multidisciplinair nationaal actieplan, dat gepaard gaat
met een toetsingsregeling, een interessante troef betekenen, vooral indien staten onderling nationale actie-
plannen of andere gegevens betreffende hun nationale maatregelen uitwisselen.

2.        Snelle informatie-uitwisseling

Het is van wezenlijk belang dat de staten voortdurend over bijgewerkte informatie betreffende de
ontwikkeling en de kenmerken van de migratiestromen beschikken. Het reeds ingestelde CIBGGI is een
eerste stap in die richting. De staten moeten derhalve actief meewerken aan het systeem voor vroegtijdige
waarschuwing en snelle reactie dat in de Europese Unie is uitgebouwd.

3.        Oprichting van gespecialiseerde en multidisciplinaire cellen

De bestraffing van de mensenhandel, het preventiebeleid en de slachtofferhulp moeten elk op een specifieke
wijze worden aangepakt. In dit verband kan de oprichting in ieder land van een contactpunt voor de
verschillende betrokken departementen en van een systeem voor gegevensuitwisseling tussen de
verschillende departementen, zorgen voor een betere multidisciplinaire coördinatie van de actoren uit alle
betrokken sectoren, alsmede voor de ontwikkeling van specifieke vaardigheden door de uitwisseling van
functionarissen en goede praktijken.

4.        Strategische analyse van het verschijnsel

Om doeltreffend te kunnen werken, moet Europol van de nationale politiediensten gegevens ontvangen over
de oorsprong van de betrokken personen en organisaties en over de gebruikte routes, werkwijzen en reis-
documenten, zulks overeenkomstig de internationale normen en op basis van de Europol-overeenkomst.
Europol verricht analyses op basis van voornoemde gegevens en inlichtingen uit andere bronnen, en verstrekt
de resultaten daarvan aan de betrokken staten, ter ondersteuning van de acties op nationaal niveau; Europol
gaat voorts na of het mogelijk is de kandidaat-lidstaten te betrekken bij zijn jaarlijks verslag inzake mensen-
handel.
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5.        Actieve operationele samenwerking

Uitsluitend een gemeenschappelijke aanpak door de kandidaat-lidstaten, de lidstaten en de Europese Unie
kan doeltreffend zijn. De gemeenschappelijke bestrijding moet zich afspelen zowel op het niveau van de
politiediensten als op dat van de wederzijdse rechtshulp. Er zijn reeds voorbeelden van directe en open
samenwerking met concrete resultaten (bijvoorbeeld de Task Force inzake georganiseerde misdaad in het
Baltisch gebied). Die samenwerkingsverbanden moeten worden gecontinueerd, aangemoedigd en uitgebreid.
De kandidaat-lidstaten zullen, naar gelang van de behoeften, samen met de lidstaten actief deelnemen aan
gecoördineerde controleacties, zoals met name de grote gemeenschappelijke operatie die in oktober 2001 zal
plaatsvinden (de "High Impact Operation"), alsmede aan de oprichting van gemeenschappelijke teams die op
korte termijn gerichte acties uitvoeren aan grensdoorlaatposten en op routes met een hoog risico. De
overeenkomsten die door de kandidaat-lidstaten moeten worden gesloten met Europol, enerzijds, en met de
Task Force van de hoofden van de politiediensten, anderzijds, vormen in dit verband een passend raamwerk.

6.        Aanpassing van de wetgeving

Mensenhandel is ontoelaatbaar en mag niet in de hand worden gewerkt door mogelijke lacunes in en
gebreken van de wetgeving. De wet moet voorzien in de bescherming van slachtoffers en getuigen, in een
verbod op illegale arbeid, in een verbod op het prostitueren van anderen, alsmede in toezicht op en
reglementering van het verblijf op het grondgebied opdat de handel doeltreffend kan worden bestreden.
Zoals in Tampere is overeengekomen, is op dit gebied meer convergentie tussen de nationale wetgevingen
nodig, zowel wat de definitie als wat de toe te passen straffen betreft, ten einde de bestrijding van de
mensenhandel op Europees niveau te versterken en te vergemakkelijken. Het wetgevingskader op dit gebied
kan mede worden versterkt door een snelle bekrachtiging van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de twee protocollen daarvan, vooral het protocol inzake de
preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel.

7.        Bestrijding van corruptie

Een rechtsstaat kan geen corruptie tolereren, die de concrete totstandbrenging van de op nationaal en inter-
nationaal niveau genomen beleidsbeslissingen ondermijnt. In die zin draagt de bestrijding van corruptie ten
volle bij tot de bestrijding van de mensenhandel. Daartoe dienen de staten beste praktijken en in de
bestrijding van dit verschijnsel gespecialiseerde functionarissen uit te wisselen.

8.        Organisatie van preventiecampagnes

De dromen die mensenhandelaars voorspiegelen, mogen de mensen het hoofd niet op hol brengen. Voor-
lichting van potentiële slachtoffers over de werkelijke immigratie- of asielmogelijkheden en over het trieste
dagelijks leven van de slachtoffers van mensenhandel heeft reeds zijn nut bewezen. Tal van desillusies en
menselijke drama's kunnen mede door voorlichtingscampagnes gericht op risicogroepen in de Europese
Unie, de kandidaat-lidstaten en derde landen, worden voorkomen.
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9.        Slachtofferhulp

Er moet worden gezorgd voor slachtofferhulp in de landen waar de uitbuiting aan het licht komt en in de
landen van oorsprong. In een eerste fase moeten de betrokkenen binnen opvang- en begeleidingsstructuren
op waardige wijze worden gehuisvest en bijgestaan. In een tweede fase moeten maatregelen worden
genomen om de sociaal-economische herintegratie van de slachtoffers in hun land van oorsprong te
vergemakkelijken. De financieringsprogramma's van de Europese Unie vormen in dit verband een waarde-
volle steun en zullen worden voortgezet.

10.      Partnerschap met het maatschappelijk middenveld en internationale instellingen

De samenwerking met NOG's en de betrokken internationale organisaties werpt vruchten af, want deze
beschikken over ervaring en een netwerk van contacten die beide zeer nuttig blijken op het stuk van
preventie en slachtofferhulp. De autoriteiten kunnen ter zake een beroep doen op voornoemde organisaties
om hun actie te versterken.

11.      Verbetering van materiaal, uitrusting en diensten

Modernisering van de apparatuur moet worden voortgezet, zodat deze overal optimaal functioneert, met
name met betrekking tot de grenscontroles. De betrokken actoren moeten de best mogelijke opleiding
krijgen, onder meer door uitwisseling van beste praktijken. Deze werkzaamheden hebben slechts zin,
wanneer ze met de nodige harmonisatie op Europese schaal worden verricht, in het bijzonder met steun van
de financieringsprogramma's van de Europese Unie.

12.      Aanscherping van de bestrijding van valse documenten

Het staat vast dat de netwerken van mensenhandelaars op grote schaal gebruik maken van valse documenten.
Ten einde de grenscontroles doeltreffender te maken, moeten alle regeringen dit verschijnsel bestrijden, niet
alleen op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau.

FOLLOW-UP VAN DE RAAD JBZ VAN 20 SEPTEMBER 2001 BETREFFENDE

TERRORISMEBESTRIJDING - VOORLICHTING VAN DE KANDIDAAT-LIDSTATEN

In overeenstemming met de conclusies van de Raad JBZ van 20 september heeft het voorzitterschap

de kandidaat-lidstaten geïnformeerd over de operationele en wetgevende maatregelen waartoe is

besloten en waarmee reeds een aanvang is gemaakt na de terroristische aanslagen in de Verenigde

Staten, zulks opdat zij aan de ondernomen acties kunnen deelnemen en zich erbij kunnen aansluiten.

Het voorzitterschap heeft onderstreept dat deze samenwerking niet beperkt mag blijven tot wet-

gevende activiteiten, maar dat noodzakelijkerwijs concrete, praktische en operationele maatregelen

moeten worden genomen.
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ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

FISCALITEIT

Afwijking voor Denemarken

De Raad heeft een beschikking gegeven waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeen-
komstig de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG een gedifferentieerde accijns te
heffen op benzine die wordt verkocht door tankstations die aan bepaalde installatie- en exploitatie-
normen voldoen.

Overeenkomstig deze beschikking wordt Denemarken gemachtigd een accijnsverlaging van
maximaal 0,03 Deense kroon per liter toe te passen op benzine die wordt verkocht door tankstations
die voldoen aan strengere installatie- en exploitatienormen ter beperking van de insijpeling van
MTBE in het grondwater.

BUITENLANDSE BETREKKINGEN

Internationale Cacao-overeenkomst

De Raad heeft een besluit aangenomen inzake het standpunt dat de Gemeenschap dient in te nemen
in de Internationale Cacaoraad, over de verlenging van de Internationale Cacao-overeenkomst van
1993.

Het standpunt van de Gemeenschap in de Raad van de Internationale Cacao-organisatie bestaat erin
dat voor een verlenging met ten hoogste twee jaar van de Internationale Cacao-overeenkomst van
1993 zal worden gestemd.

Samenwerking tussen de EU en Mercosur, Chili en Bolivia

De Raad heeft het standpunt van de EU ten aanzien van het actieprogramma voor de politieke
samenwerking tussen de EU en Mercosur, Chili en Bolivia vastgesteld.

De politieke samenwerking heeft tot doel om tot nauwer overleg te komen over biregionale en
multilaterale kwesties, met name door coördinatie van de standpunten van beide partijen in de
betreffende fora.
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Betrekkingen met Japan

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake weder-
zijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan.

Dit besluit strekt ertoe
- de op 4 april 2001 ondertekende overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de

Europese Gemeenschap en Japan namens de Gemeenschap goed te keuren;
- de passende interne procedures vast te stellen om de goede werking van de overeenkomst te

waarborgen.

Europese Economische Ruimte

De Raad heeft, voor wat de Gemeenschap betreft, zijn goedkeuring gehecht aan de ontwerp-
besluiten van het Gemengd Comité van de EER

- tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst. Dit besluit strekt ertoe
Beschikking nr. 1753/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 tot
instelling van een systeem ter bewaking van de gemiddelde specifieke uitstoot van CO2 door
nieuwe personenauto's in de overeenkomst op te nemen;

- tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-
overeenkomst. Dit besluit voorziet in de toepassing van nieuwe procedures op grensinspectie-
posten en ten aanzien van de besluiten inzake invoer uit derde landen opgenomen in het
inleidend gedeelte van hoofdstuk I van de bijlage bij de overeenkomst.

Betrekkingen met de geassocieerde LMOE's - Litouwen: programma "Cultuur 2000"

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de
Associatieraad inzake de deelname van de Republiek Litouwen aan het programma "Cultuur 2000".

Alle geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa hebben deelgenomen aan een of meer
communautaire programma's op het gebied van cultuur (Ariane, Caleidoscoop en Raphaël) die
thans aflopen: de voorwaarden voor hun deelname waren bij besluit van de respectieve Associatie-
raden vastgesteld. Deze landen wensen eveneens deel te nemen aan het nieuwe programma
"Cultuur 2000" dat voor de periode 2000-2004 is opgezet. Om deze deelname mogelijk te maken is
voor elk land een nieuw besluit van de Associatieraad noodzakelijk: dat is het oogmerk van dit
besluit betreffende Litouwen.

Associatie met Polen en Tsjechië - oprichting van gemengde raadgevende comités

De Raad heeft twee besluiten aangenomen betreffende het door de Gemeenschap in te nemen
standpunt binnen de Associatieraad EU-Polen, enerzijds, en de Associatieraad EU-Tsjechië, ander-
zijds, inzake de oprichting van de respectieve gemengde raadgevende comités (Comité van de
Regio's).
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Er zij gememoreerd dat de Europa-overeenkomsten bepalen dat de Associatieraden tot de oprichting
kunnen besluiten van ieder ander speciaal comité of lichaam dat hen bij de uitvoering van hun taken
kan bijstaan.

Gelet op de belangstelling van de betrokken kringen, stelt de Gemeenschap nu voor om bij besluit
van de Associatieraad gemengde raadgevende comités op te richten, die tot taak hebben de dialoog
en de samenwerking tussen de regionale en plaatselijke autoriteiten van de Gemeenschap en
respectievelijk Polen en Tsjechië, te bevorderen. Deze nieuwe comités zullen samengesteld zijn uit
vertegenwoordigers van het Comité van de Regio's, enerzijds, en van het (respectieve Poolse en
Tsjechische) verbindingscomité voor samenwerking met het Comité van de Regio's, anderzijds.

Associatie met Letland

De Raad heeft een besluit aangenomen over het door de Gemeenschap in te nemen standpunt in de
Associatieraad EU-Letland betreffende de verbetering van de handelsregelingen voor verwerkte
landbouwproducten.

Elk van de tien Europa-overeenkomsten met de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa
(LMOE) bevat een speciaal protocol dat bepaalt welke handelsregelingen van toepassing zijn op de
erin vermelde verwerkte landbouwproducten. Deze protocollen, zoals aangepast ingevolge de
toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Unie en ingevolge de resultaten van de
Uruguay-ronde, bepalen dat de Associatieraad een besluit kan nemen over een aanvulling van de
lijst van in het protocol bedoelde producten, over de wijziging van de douanerechten, en over de
verhoging of afschaffing van tariefcontingenten.

Op basis daarvan heeft de Commissie met de verschillende LMOE onderhandeld over wederzijdse
verbeteringen in de toegang tot de markt voor die producten. Doel van het onderhavige ontwerp-
besluit van de Associatieraad met Letland is de uitvoering van het resultaat van de onder-
handelingen met Letland.

ANTIDUMPING

Invoer van hardboard uit Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Rusland

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een wijziging van Verordening (EG) nr. 194/1999 tot
instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van hardboard van oorsprong uit
Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Rusland en tot definitieve invordering van de
voorlopig ingestelde rechten.
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Na wijzigingen in de handelsactiviteiten van een aantal ondernemingen worden ingevoerde
producten die vergezeld gaan van een verbintenisfactuur onder de volgende aanvullende TARIC-
codes aangegeven:

Land Onderneming Aanvullende
TARIC-code

Bulgarije

Bulgarije

Estland

Litouwen

Polen

Polen

Polen

Polen

Polen

Polen

Fazerles AD

Lessoplast AD

AS Repo Vabrikud

JSC Grigiskes

Alpex-Karlino SA

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

Ekoplyta SA

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8496

8497

8498

8510

8511

8600

8513

8545

8546

8547

Invoer van televisiecamerasystemen uit Japan

De Raad heeft een verordening aangenomen tot beëindiging van het nieuwe onderzoek naar de
definitieve antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 van de Raad waren
ingesteld op de invoer van televisiecamerasystemen uit Japan.

Na de beëindiging van het nieuwe onderzoek worden de antidumpingmaatregelen die waren
ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 op de invoer van het betrokken product uit Japan,
gehandhaafd en blijft de hoogte van het recht dat op de invoer van de indiener van het verzoek van
toepassing is, ongewijzigd.

BENOEMINGEN

Comité van de Regio's

De Raad heeft het besluit aangenomen houdende benoeming van de heer Reinhold BOCKLET tot
gewoon lid van het Comité van de Regio's, ter vervanging van de heer Edmund STOIBER, en van
de heer Edmund STOIBER tot plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer
Reinhold BOCKLET, voor de verdere duur van hun ambtstermijnen, d.w.z. tot en met
25 januari 2002.
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TRANSPARANTIE

Toegang van het publiek tot documenten

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord op het confirmatief verzoek om toegang
tot documenten van mevrouw Emma NENDICK. De Deense, de Zweedse en de Finse delegatie
stemden tegen.

VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE AANGENOMEN BESLUIT

Internationale Koffieovereenkomst

De Raad heeft op 24 september 2001 via de schriftelijke procedure een besluit aangenomen
betreffende de ondertekening en sluiting van de Internationale Koffieovereenkomst van 2001
namens de Europese Gemeenschap.

Dit besluit strekt ertoe
- de Internationale Koffieovereenkomst van 2001 namens de Gemeenschap goed te keuren;
- de voorzitter van de Raad te machtigen de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeen-

komst te ondertekenen en de akte van goedkeuring namens de Gemeenschap neder te leggen;
- te signaleren dat de Gemeenschap en de lidstaten er moeten voor zorgen dat de bepalingen

van de Internationale Koffieovereenkomst die operationele problemen opleveren voor het
lidmaatschap van de Gemeenschap alléén binnen een jaar na de inwerkingtreding ervan
gewijzigd worden.

________________________


