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Betreft: Gezamenlijke teams en de mogelijkheid dat Europol de lidstaten verzoekt

onderzoeken in te stellen, uit te voeren en te coördineren

Punt 43 betreffende gezamenlijke teams

Zweden gaat in het algemeen akkoord met het ontwerp in document 7316/00 EUROPOL 4 en staat

achter de gefaseerde aanpak (punt 1.2), het schema voor de vaststelling van de procedures en de

taken en bevoegdheden van de deelnemers aan een gezamenlijk team (punten 1.3, 1.3.1, 1.3.2,

1.3.4-1.3.6).

Wat de standplaats voor gezamenlijke teams betreft (punt 1.3.3), is Zweden het eens met de

mogelijkheid dat een gezamenlijk team het Europol-hoofdkwartier als standplaats kan kiezen.

Zweden gelooft echter niet dat dit de normale standplaats voor de werkzaamheden van de teams zal

zijn.

In de conclusies wordt voorgesteld dat de lidstaten om de zes maanden, te beginnen eind 2000, aan

de Raad verslagen zouden voorleggen teneinde nieuwe stappen voor te bereiden. Zweden is van

mening dat de aanvang van de termijn moet afhangen van de oprichting van de teams en dat

eind 2000 derhalve te vroeg kan zijn. Voorts zou er tussen twee opeenvolgende verslagen meer dan

een half jaar moeten verlopen.
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Het is belangrijk dat de Groep Europol bij haar verdere werkzaamheden met betrekking tot de

oprichting van de gezamenlijke teams blijft samenwerken met de Groep Justitiële Samenwerking in

Strafzaken.

Punt 45 betreffende de mogelijkheid dat Europol de lidstaten verzoekt om een onderzoek in te

stellen, uit te voeren of te coördineren

Zweden staat achter de conclusies in document 7316/00 EUROPOL 4. Zweden stelt echter voor dat

de aanbeveling van de Raad gaat over "specifieke onderzoekacties" in plaats van "een onderzoek".

Door de termen van artikel 30, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te gebruiken,

wordt gewezen op het bijzondere karakter van de verzoeken van Europol.

Voorts wenst Zweden erop te wijzen dat de uitzonderingen op de, in artikel 4, lid 4, van de Europol-

overeenkomst, verplichting om informatie te verstrekken tevens kunnen gelden voor de in de

ontwerp-aanbeveling bedoelde informatie. Teneinde misverstanden te voorkomen, is het misschien

zinnig dit in de aanbeveling te preciseren.
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