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PROGRAMMA BETREFFENDE POLITIËLE EN JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN
(AGIS-PROGRAMMA)
Jaarlijks werkprogramma en oproep tot het indienen van aanvragen voor 2004 (Medefinanciering
van projecten)
(2003/C 308/14)
I. DOELSTELLINGEN VAN HET AGIS-PROGRAMMA
(2003-2007)

Het op 22 juli 2002 vastgestelde AGIS-kaderprogramma (1)
beoogt de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken te
bevorderen en de bijdragen van beroepsbeoefenaars om op dit
gebied een Europees beleid te ontwikkelen, te ondersteunen.
Voor de periode 2003 tot 2007 verlengt het programma de
activiteiten van de voorheen onder Titel VI (VEU (2)) ten uitvoer
gelegde programma's, die in december 2002 verstreken, en
bevat het de voorheen onder begrotingsonderdeel B5-831
(drugs) gefinancierde activiteiten.

— studies en onderzoek, in het bijzonder betreffende strategieën en technieken voor de bestrijding van bepaalde soorten criminaliteit, en de beoordeling van het gevoerde beleid;
— de uitwisseling van informatie en ervaring en de verspreiding van beproefde methoden.
De algemene doelstellingen zullen worden nagestreefd op de
volgende gebieden:
— de ontwikkeling van een Europese strafrechtelijke justitiële
ruimte;

De algemene doelstellingen van het programma zijn (3):
— het ontwikkelen, ten uitvoer leggen en evalueren van het
Europees beleid op het gebied van de politiële en justitiële
samenwerking in strafzaken;
— het aanmoedigen en bevorderen van netwerkvorming, wederzijdse samenwerking in het kader van algemene thema's
die van gemeenschappelijk belang zijn voor de lidstaten,
uitwisseling en verspreiding van informatie, ervaringen en
beproefde methoden, plaatselijke en regionale samenwerking, verbetering en aanpassing van de opleidingen en het
wetenschappelijk en technisch onderzoek;
— het stimuleren van een intensievere samenwerking van de
lidstaten met de kandidaat-lidstaten, andere derde landen en
de bevoegde internationale en regionale organisaties.
Het AGIS-programma ondersteunt projecten en acties die samenhangen met de volgende specifieke doelstellingen:
— de ontwikkeling van een Europese strafrechtelijke justitiële
ruimte en de invoering van Europese instrumenten om de
grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen;
— de verbetering van beroepsvaardigheden van medewerkers
van justitiële diensten, politiediensten en douaneautoriteiten
door middel van een betere kennis van de wetgeving, procedures en strategieën die in de verschillende Europese landen gelden;
— de ontwikkeling van methoden, instrumenten en kennis om
de samenwerking tussen autoriteiten te ondersteunen;
— de bevordering van de samenwerking tussen soortgelijke
autoriteiten en de uitwisseling van informatie tussen diensten;
— de ontwikkeling van multidisciplinaire strategieën en acties
met het oog op de samenwerking tussen wetshandhavingsof gerechtelijke autoriteiten en tussen deze autoriteiten en
niet-gouvernementele organisaties, de civiele maatschappij,
het bedrijfsleven, de vrije beroepen, en de wetenschaps- en
onderzoekscentra;

— de versterking van de samenwerking tussen de gerechtelijke
autoriteiten en tussen beoefenaars van juridische beroepen,
van de justitiële samenwerking in algemeen en strafrechtelijk verband, bevordering van de rechten van de verdediging;
— de versterking van de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties;
— de preventie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit;
partnerschappen en samenwerking tussen overheidsinstanties en de particuliere sector;
— de preventie en bestrijding van drugshandel;
— criminaliteitspreventie;
— bescherming van de rechten van slachtoffers;
— „crime-proofing” (toetsing van de criminaliteitsbestendigheid van de wetgeving), economische risico's en analyse
van dreigingen; vergelijkbaarheid en verspreiding van informatie, en statistieken.
II. PROGRAMMA-ACTIVITEITEN EN DOELGROEPEN

Het AGIS-programma voorziet in financiële steun voor projecten op het gebied van politiële, justitiële en douanesamenwerking in strafzaken, die tot doel hebben de beroepsvaardigheden
van beroepsbeoefenaars te verbeteren, de samenwerking tussen
de verschillende autoriteiten te versterken, de eerbiediging van
het recht te verzekeren en grensoverschrijdende criminaliteit te
voorkomen.
1. PROGRAMMA-ACTIVITEITEN
In artikel 4 van het besluit wordt verwezen naar de volgende
soorten projecten:
— opleiding;

(1) Besluit 2002/630/JBZ van de Raad (PB L 203 van 1.8.2002, blz. 5).
(2) Grotius II strafrechtelijk, Oisin II, Stop II, Hippocrates, Falcone.
(3) Artikel 2 van het besluit van de Raad.

— het opzetten en opstarten van uitwisselings- en detacheringsprogramma's;
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— studies en onderzoek (onder meer toegepast onderzoek ter
ondersteuning van politieke ontwikkelingen);
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III. ACTIEGEBIEDEN EN SPECIFIEKE THEMA'S
A. SAMENWERKINGSPROJECTEN (MAXIMUMFINANCIERING 70 %)

— de verspreiding van de in het kader van het programma
verkregen resultaten;

1. ONTWIKKELING VAN EEN EUROPESE STRAFRECHTELIJKE JUS-

— de bevordering van de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties, de gerechtelijke autoriteiten, of andere
openbare of particuliere organisaties in de lidstaten die
zijn betrokken bij de preventie en bestrijding van criminaliteit, bijvoorbeeld door middel van het verlenen van bijstand aan netwerkvorming;

Werkingssfeer

— conferenties en seminars.
2. DOELGROEPEN
Het AGIS-programma is gericht op de volgende groepen:
— beoefenaars van juridische beroepen: rechters, openbare
aanklagers, advocaten, ambtenaren bij ministeries, ambtenaren van de gerechtelijke politie, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, gerechtstolken en andere beroepsbeoefenaars op
justitieel terrein;
— ambtenaren en andere personeelsleden van de wetshandhavingsinstanties en van overheidsorganen die in de lidstaten overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegd zijn op
het gebied van preventie, opsporing en bestrijding van criminaliteit;
— ambtenaren bij andere openbare instanties en vertegenwoordigers van verenigingen, beroepsorganisaties, de onderzoekssector en het bedrijfsleven die betrokken zijn bij
de preventie en de bestrijding van al dan niet georganiseerde criminaliteit;
— vertegenwoordigers van diensten voor slachtofferhulp, met
inbegrip van de overheidsdiensten die bevoegd zijn op het
gebied van immigratie en sociale diensten.
Het programma staat niet open voor studenten, doch wel voor
jonge beroepsbeoefenaars die zich in hun stageperiode bevinden.
Deelnemers aan projecten kunnen afkomstig zijn uit de lidstaten, de landen die in 2004 tot de EU zullen toetreden (toetredingslanden) en kandidaat-lidstaten, en eventueel ook uit andere niet tot de EU behorende landen, indien dit in het kader
van het project is gerechtvaardigd.
3. IN AANMERKING KOMENDE ORGANISATIES
Subsidies kunnen worden verleend aan: Nationale, regionale of
plaatselijke openbare of particuliere organen of instellingen,
particuliere ondernemingen, verenigingen, beroepsorganisaties
of organisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen, organisaties zonder winstoogmerk, dan wel opleidings- of onderzoeksinstellingen welke een juridisch statuut hebben en in één
van de EU-lidstaten of één van de toetredingslanden zijn gevestigd, alsook aan Eurojust en Europol.
Aanvragen van natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

TITIËLE RUIMTE

Met de projecten wordt beoogd Europese instrumenten en beleidsmaatregelen te ontwikkelen, ten uitvoer te leggen en te
evalueren. Zij kunnen betrekking hebben op het materiële strafrecht, het strafprocesrecht, de in de nationale wetgeving vereiste wijzigingen, de organisatie en werking van diensten, de
rol en activiteiten van Europese samenwerkingsstructuren (Europol, Eurojust, het Europees justitieel netwerk).
Projecten om de wederzijdse kennis van de rechtsstelsels van de
lidstaten te verbeteren kunnen betrekking hebben op ieder aspect van de justitiële samenwerking in strafzaken (procedurestelsels, het beheer en de werking van het gerechtelijk systeem,
strafrechtelijke sanctiesystemen, de toelaatbaarheid van bewijsstukken, enz.).
Thema's
1.1. Tenuitvoerlegging van Europese instrumenten en ontwikkeling van het Europees beleid op het gebied van
de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
a) Activiteiten om het inzicht te vergroten en informatie en
opleiding te verstrekken betreffende de instrumenten van de
Europese Unie met betrekking tot de wederzijdse erkenning
van strafrechtelijke beslissingen, zoals de bestaande en te
nemen kaderbesluiten inzake:
— de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PB C 278 van 2.10.2001,
blz. 4);
— de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van vermogensbestanddelen of bewijsstukken (PB L196 van 2.8.2003, blz. 45);
— de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot confiscatie (PB C 184 van 2.8.2002, blz. 8);
— de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
(PB L 190 van 18.7.2002);
— door schepen veroorzaakte verontreiniging van criminele oorsprong op het gebied van milieubescherming
(COM(2003) 227 def.);
b) het verbeteren van de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties, gerechtelijke autoriteiten en andere instanties in verband met de uitvoering en ontwikkeling van
bepalingen inzake de situatie en bescherming van getuigen
of leden van misdaadorganisaties die met de gerechtelijke
autoriteiten willen samenwerken;
c) de ontwikkeling van instrumenten om de toepassing, de
doeltreffendheid en het effect van de geldende instrumenten
te beoordelen en te meten;
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d) tenuitvoerlegging van de conclusies van de op het gemeenschappelijk optreden van 1997 gebaseerde „peer evaluation”
en van de evaluatie op grond van het Besluit van de Raad
van 28 november 2002 tot instelling van een regeling voor
de evaluatie van nationale maatregelen en de uitvoering
ervan op nationaal niveau ter bestrijding van het terrorisme
(PB L 349 van 24.12.2002, blz. 1);
e) opleiding van zij die instaan voor de opleiding op het gebied van de activiteiten en werkmethoden van Eurojust;
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b) organisatie van seminars en casestudies op het gebied van
de vergelijking van de toepassing van beginselen zoals:
— het vermoeden van onschuld;
— de bewijslast;
— de openbaarmaking van bewijselementen;
— de toelaatbaarheid van bewijselementen;

f) samenwerking met de structuren van Europol, Eurojust en
het Europees justitieel netwerk;
g) een studie van de voorwaarden waaraan gerechtsdeskundigen moeten voldoen en het opzetten van projecten op het
niveau van de Unie om de toegang tot deze expertise te
vergemakkelijken, met name voor aangelegenheden die voor
meer dan één lidstaat gevolgen hebben.
h) een vergelijkende studie betreffende de toepassing van strafrechtelijke sancties in de toetredingslanden.

— de bescherming van getuigen en informanten;
— rehabilitatieprocedures voor misdadigers en stelsels voor
alternatieve straffen;
— de behandeling van slachtoffers;
— criminaliteit met betrekking tot minderjarigen, inclusief
vergelijkend onderzoek van nationale strafwetgeving die
van toepassing is op minderjarigen;
— de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen;

1.2. Bevordering van de rechten van de verdediging en
procedurele waarborgen voor verdachten en beklaagden in procedures in de Europese Unie
a) Activiteiten die zijn verbonden met het opstellen, vertalen
en bekendmaken van een aan verdachten/gevangenen te
overhandigen „letter of rights” (document met informatie
over hun rechten);
b) activiteiten ter verbetering van de toegang tot tolk- en vertaaldiensten en tot juridisch advies.

1.3. Verbetering van wederzijdse kennis van de rechtsstelsels van de lidstaten
a) Organisatie van opleidingen en seminars om de vaardigheden van beoefenaars van juridische beroepen en hun kennis
van rechtsstelsels, werkmethoden en procedures van de gerechtelijke, politie- en douaneautoriteiten van de lidstaten,
de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten te verbeteren (4);
(4) Twee soorten maatregelen zijn mogelijk:
— de opleiding van nationale ambtenaren inzake de voorschriften
en methoden van Europese samenwerking en inzake strafrecht
en strafrechtelijke procedures van andere lidstaten: maximaal
30 000 EUR steun voor reiskosten, verblijfsvergoeding en tolken
voor een aantal sprekers uit partnerlanden. Het project moet
minimaal bestaan uit zes opleidingssessies die elk drie tot vier
dagen duren; de onkosten van de nationale deelnemers worden
vergoed door het land dat de aanvraag heeft ingediend;
— de opleiding van nationale ambtenaren inzake voorschriften en
mechanismen van grensoverschrijdende samenwerking en/of nationaal procesrecht, met name magistraten en politieambtenaren
van de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten. De opleiding
wordt georganiseerd in het land dat de aanvraag heeft ingediend
en duurt minstens een week; de deelnemers zijn uit verschillende landen afkomstig. In ruil zal in het kader van het project
een informatieseminar over het recht en de procedures van twee
partnerlanden worden aangeboden aan de opleiders en beroepsbeoefenaars van het gastland.

— de aansprakelijkheid van staten bij rechterlijke dwalingen, vrijspraak of het seponeren van zaken.
c) ondersteuning voor het opzetten en testen van transnationale uitwisselingsprogramma's (tussen lidstaten en tussen
lidstaten en toetredingslanden); uitwisselingen van drie tot
zes maanden die beantwoorden aan specifieke noden van de
betrokken diensten (5);
d) taal- en terminologiecursussen (6), ter plaatse of virtueel,
inclusief de ontwikkeling en het testen van gespecialiseerde
modules;
e) specifieke informatieseminars over nationale beleidsmaatregelen van de vijftien lidstaten, de toetredingslanden en
de kandidaat-lidstaten;
f) vergelijkende studies van de wetgeving van de lidstaten,
toetredingslanden en kandidaat-lidstaten om op de volgende
gebieden verbeteringen inzake wetgeving of procedure voor
te stellen:
— de vervanging van het beginsel van wederzijdse bijstand
door het beginsel van wederzijdse erkenning;
(5) Vooraleer de selectie wordt verricht, moet de Commissie in kennis
worden gesteld van het gezochte profiel, kwalificaties en ervaring
van de gegadigde. Een gedetailleerde beschrijving van het uit te
voeren project, met instemming van het ontvangende land, dient
bij de subsidieaanvraag te worden gevoegd.
(6) Geselecteerde aanvragers zullen voor de ontwikkeling van cursussen
en opleidingsmodules een subsidie ontvangen van maximaal
30 000 EUR. De modules moeten in partnerschap met een opleidingscentrum in het land van de onderwezen taal worden ontwikkeld en moeten gratis toegankelijk zijn voor politiële en justitiële
opleidingscentra die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van
een overheidsinstantie vallen of rechtstreeks uit openbare middelen
worden gefinancierd.
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— aansprakelijkheid van staten bij rechterlijke dwalingen,
vrijspraak of het seponeren van zaken;
— de handhaving in de lidstaten van het recht van toegang
tot juridisch advies en rechtshulp;
— de handhaving in de lidstaten van het recht van toegang
tot tolken en vertaling;
— het vervolgen of doen uiteenvallen van criminele organisaties.
1.4. Activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van
een beleid inzake gegevensbescherming

2. DE VERSTERKING VAN DE SAMENWERKING TUSSEN WETSHANDHAVINGSINSTANTIES

Werkingssfeer
Met deze categorie projecten wordt beoogd de samenwerking
tussen de verschillende wetshandhavingsinstanties (nationale en
lokale politie, douane, etc.) te versterken, de uitwisseling van
ervaringen te bevorderen, praktische en operationele projecten
te ontwikkelen en de kennis van beroepsbeoefenaars over de
strategieën en wetgeving in de verschillende Europese staten te
verbeteren.
Projecten kunnen ook betrekking hebben op de uitwisseling
van ervaringen en methoden tussen de lidstaten, toetredingslanden en kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, bepaalde andere derde landen. In het algemeen moeten bij een
project de verschillende wetshandhavingsinstanties van de staat
waar de organisatie die de aanvraag heeft ingediend, gevestigd
is, alsmede — voorzover mogelijk en afhankelijk van de behandelde thema's — van andere deelnemende landen betrokken
worden.

van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (7), moesten vóór 1 januari 2003 door de lidstaten
worden uitgevoerd;
d) de ontwikkeling van een gemeenschappelijk programma
voor de gespecialiseerde opleiding van diensten van politie
en douane met gelijkaardige of complementaire verantwoordelijkheden en taken;
e) gespecialiseerde opleidingen voor douanebeambten die
wetshandhavingstaken vervullen in de context van de in
titel VI van het VEU vastgelegde samenwerking;
f)

b) operationele opleidingsoefeningen die beantwoorden aan
vastgestelde behoeften, zoals de ontwikkeling van de bekwaamheid van beroepsbeoefenaars om deel te nemen
aan operaties van wetshandhavingsinstanties uit verschillende lidstaten en toetredingslanden; opleiding die samenhangt met het openen of organiseren van gezamenlijke
politie/douanekantoren aan de grenzen, of samenwerkingscentra van politie/douane; productie en verspreiding van
twee- of drietalige praktische handleidingen voor wetshandhavingsdiensten in grensgebieden en toeristische centra;
c) activiteiten om de mogelijkheid van de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten en toetredingslanden om deel te
nemen aan gezamenlijke onderzoeksteams te versterken en
verder te ontwikkelen, zoals het Kaderbesluit van de Raad

de creatie van ad-hoc multinationale teams die informatie
over terroristen moeten verzamelen;

g) de ontwikkeling van technieken voor profielbeschrijving
van misdadigers en terroristen met praktische toepassingen
(bijvoorbeeld in luchthavens, treinstations en internationale
havens) en uitwisseling van de resultaten; de ontwikkeling
van technieken voor profielbeschrijving om natuurlijke of
rechtspersonen die verboden goederen verhandelen, te
identificeren, met het oog op de verbetering van de controles aan de buitengrenzen en in havens en internationale
luchthavens;
h) praktische samenwerking tussen forensische instellingen
(bijv. het opzetten van methoden voor samenwerking met
forensische instellingen van andere lidstaten waarvan bekend is dat zij over specifieke deskundigheid op een bepaald gebied beschikken, teneinde het onderzoek naar criminaliteit te ondersteunen);
i)

de ontwikkeling van IT-instrumenten als hulp voor de samenwerking tussen de lidstaten in strafrechtelijke onderzoeken;

j)

verbetering van de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties en inlichtingendiensten in het kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, met name op het gebied van de handel in risicogoederen zoals NRBC, explosieven;

Thema's
a) Opleiding inzake politiële en strafrechtelijke onderzoekstechnieken, ontwikkeling van analytische technieken en
methoden op innovatieve of hoogst gespecialiseerde gebieden (NBCR-risico's, fraude met bankkaarten, synthetische
drugs, identificatie van zwaar verminkte lichamen, computernetwerkcriminaliteit, enz.);
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k) grotere samenwerking tussen de douanediensten bij de bestrijding van handel in illegale goederen; gezamenlijke toezichtacties van de douaneautoriteiten (met eventueel deelname van andere wetshandhavingsinstanties en Europol);
invoering van beproefde methoden op het gebied van douanecontrole (bijv. opstellen van praktische handleidingen en
vergelijkende analyses);
l)

evaluatie van de toepassing van de Overeenkomst van Napels II en verspreiding van de handleiding in elektronische
vorm en in alle talen ten behoeve van de wetshandhavingsinstanties;

m) evaluatie van de wijze waarop wetshandhavingsinstanties
de EU-instrumenten gebruiken; identificatie en verwijdering
van belemmeringen voor de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties op het gebied van de bestrijding
van georganiseerde criminaliteit;
(7) PB L 162 van 20.6.2002, blz. 1.
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n) ontwikkeling van taal- en terminologiecursussen, inclusief
de ontwikkeling en het testen van gespecialiseerde modules
voor wetshandhavingsinstanties;
o) vergelijkende studie van de bevoegdheden van de verschillende wetshandhavingsinstanties in de lidstaten op het gebied van de in artikel 30, onder a) en b), van het VEU
vermelde politiële samenwerking in strafzaken om overlappingen en andere obstakels voor een doeltreffender samenwerking binnen en tussen de lidstaten vast te stellen;
p) uitwisselingen van 2 tot 6 maanden op één van de hierboven genoemde gebieden, wanneer in de betrokken diensten specifieke behoeften worden vastgesteld (8);
3. PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT; PARTNERSCHAPPEN EN SAMENWERKING TUSSEN
OVERHEIDSINSTANTIES EN DE PARTICULIERE SECTOR

Werkingssfeer
Met deze categorie projecten wordt beoogd de respons op
bepaalde soorten criminaliteit te verbeteren door middel van
een betere kennis van het misdaadmilieu en van de aldaar
toegepaste technieken; de vaardigheden en de operationele methoden die leiden tot de arrestatie en bestraffing van misdadigers te verbeteren; multidisciplinaire samenwerking (9) en samenwerking tussen overheden en de particuliere sector te ontwikkelen.
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c) evaluatie en verspreiding van beproefde methoden zoals
toegepast in het kader van programma's voor economische
en sociale ontwikkeling (structuurfondsen, Wereldbank,
enz.);
d) ontwikkeling van strategieën, methoden en beproefde methoden voor de preventie en bestrijding van de activiteiten
van georganiseerde misdaadgroeperingen; verspreiding van
resultaten en evaluatie van middelen voor reproductie, onder meer steun voor de uitvoering van het Verdrag van
Palermo en de controle hierop;
e) analyse van verbanden tussen de georganiseerde criminaliteit en ondernemingen, overheden, enz.;
f) vaststellen van indicatoren en meten van wijzigingen in de
omvang van de door deze criminaliteit veroorzaakte schade;
g) vaststellen in welke mate georganiseerde misdaadgroeperingen nieuwe technologieën en expertise gebruiken om het
onderscheppen van communicatie te verstoren en hun activiteiten naar nieuwe gebieden uit te breiden.
3.2. Mensenhandel en seksuele exploitatie van kinderen
a) Ondersteuning en bescherming van slachtoffers die als getuige samenwerken met de overheden;

Bij deze acties moeten beroepsbeoefenaars en overheden worden betrokken.

b) onderzoekstechnieken, procedures en soorten bewijs;

Thema's

c) onderzoek en analyse van de vraag en van de wijze waarop
deze vraag kan worden verminderd;

3.1. Analyse van de gevolgen van criminaliteit voor de
economische ontwikkeling en maatregelen ter versterking van een cultuur van criminaliteitspreventie

d) coördinatie tussen politieonderzoeken en administratieve
controlemaatregelen tegen verdachte organisaties;

a) Analyse van de economische impact van georganiseerde
criminaliteit en van de risicofactoren en gevoeligheid voor
indringing van de georganiseerde criminaliteit in sectoren
van de legale economie, met inbegrip van een analyse van
de vormen en oorzaken van corruptie in de publieke sector,
aanduiding van ondernemingen die het grootste risico lopen, kenmerken van de arbeidsmarkt (niet-officieel werk,
gebrek aan werkgelegenheid, enz.), de situatie van de betrokken regio's/economieën;
b) de invoering van instrumenten om te voorkomen dat de
criminaliteit de regionale economieën binnendringt en de
creatie van regionale platforms voor universiteiten, marktdeelnemers, overheden en niet-gouvernementele organisaties
om het bewustzijn van deze fenomenen te vergroten en
middelen te ontwikkelen om ze te voorkomen;
(8) Vooraleer een gegadigde wordt geselecteerd, moet de Commissie in
kennis worden gesteld van zijn profiel, kwalificaties, ervaring, en
talenkennis. Een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren
werkzaamheden dient bij de subsidieaanvraag te worden gevoegd.
Betreffende de uitwisseling van douanebeambten dienen de aanvragers ook het programma Douane 2002 te raadplegen.
(9) Voorrang zal worden verleend aan multidisciplinaire projecten, aan
acties die leiden tot realistische voorstellen voor projecten, en aan
acties gericht op de beschrijving van procedures en systemen die
ertoe strekken de samenwerking tussen partners van de openbare en
de particuliere sector te bevorderen.

e) medewerking van ondernemingen zoals organisaties voor
arbeidsbemiddeling, huwelijksbureaus, escortbureaus, aupair- of adoptiediensten bij de bestrijding van mensenhandel, met het oog op het vergemakkelijken van passende
sancties en administratieve controles;
f) maatregelen inzake strafrecht en passende sancties voor
mensenhandel en de seksuele exploitatie van vrouwen en
kinderen;
g) vermindering van veiligheidsrisico's voor de activiteiten van
personeel van NGO's;
h) bewustmakingsinitiatieven in landen van herkomst, transitlanden en landen van bestemming.
3.3. Maatregelen voor de preventie en bestrijding van
drugshandel (10)
a) Ontwikkeling van maatregelen om de doeltreffendheid van
de bestrijding van drugshandel, onder meer de handel in
nieuwe synthetische drugs, te verbeteren;
(10) Zie ook punt III.4 — Criminaliteitspreventie.
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b) versterking van maatregelen en instrumenten voor de controle op bewegingen van chemische precursoren vanuit de
farmaceutische industrie naar de drugsproductie in de lidstaten, toetredingslanden en kandidaat-lidstaten en derde
landen;
c) onderzoek naar het verband tussen drugshandel en financiering van terrorisme;
d) onderzoek naar de doeltreffendheid van strategieën voor het
afsnijden van de bevoorrading van de drugsmarkt.
3.4. Vuurwapens
a) Samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, toetredingslanden en
kandidaat-lidstaten en/of derde landen op het gebied van
illegale wapenhandel, waarbij rekening wordt gehouden
met het VN-Protocol betreffende de bestrijding van de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens;
b) opleiding en handboek voor personeel van de wetshandhavingsinstanties en de douanediensten inzake de illegale
wapenhandel;
c) evaluatie van bestaande instrumenten en zo nodig ontwikkeling van IT-instrumenten om de samenwerking tussen de
lidstaten bij de tracering van vuurwapens aan te moedigen;
d) onderzoek naar het gevaar dat de illegale wapenhandel
vormt voor de Europese Unie en naar strategieën om dit
fenomeen te voorkomen en te bestrijden.
3.5. Met de informatie- en de communicatietechnologie
verband houdende criminaliteit; computercriminaliteit
a) Verhoging van de operationele capaciteit van wetshandhavingsinstanties om met de informatie- en communicatietechnologie verband houdende criminaliteit te voorkomen
en te bestrijden, in het bijzonder wat het verzamelen van
informatie en gespecialiseerde opleidingen terzake betreft;
b) analyse van de vraag naar en van systemen voor bijstand in
geval van noodsituaties bij het onderzoek van met de informatie- en communicatietechnologie verband houdende
criminaliteit, in het bijzonder de noodzakelijke beveiliging
voor het verzamelen van elektronische bewijselementen;
c) het bepalen en gebruiken van de resultaten van succesvolle
proefprojecten, in het bijzonder voor de ontwikkeling van
een Europese handleiding voor het aangeven van criminele
activiteiten en aanvallen in het kader van de informatie- en
communicatietechnologie;
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3.6. Financiële criminaliteit (11)
a) Bepalen van beproefde methoden en methodologie voor
onderzoeken naar financiële fraude;
b) evaluatie van de samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden of wetshandhavingsinstanties en de organisaties die verslag moeten uitbrengen en beproefde methoden
moeten vaststellen;
c) bepalen van de behoefte en de middelen om misbruik van
liefdadigheidsinstellingen en andere organisaties zonder
winstoogmerk voor de financiering van terrorisme en georganiseerde criminaliteit te voorkomen;
d) vaststellen van de verspreiding van het gevaar voor het
witwassen van geld in de financiële sector, onder meer bij
banken, in het verzekeringswezen en in de effectenhandel,
met het doel de kwetsbare punten aan te duiden en maatregelen vast te stellen om deze te verhelpen;
e) ontwikkelen van methoden en bepalen van beproefde methoden voor financiële onderzoeken, d.w.z. onderzoeken die
de economische, financiële en fiscale aspecten van criminaliteit betreffen;
f) bepalen wat de voordelen kunnen zijn indien het niet aangeven van verdachte transacties, met inbegrip van de nietnaleving van andere aspecten van de anti-witwaswetgeving,
strafbaar wordt gesteld;
g) beproefde methoden voor het opsporen en aangeven van
verdachte transacties, met inbegrip van de inhoud van de
verslagen waarin aangifte wordt gedaan, en beproefde methoden voor algemene of specifieke feedback ten aanzien
van de organen die aangifte hebben gedaan;
h) bepalen van beproefde methoden en methodologie voor op
inlichtingen gebaseerde onderzoekstechnieken;
i) bepalen van de belemmeringen en mogelijke voordelen van
de invoering in de gehele EU van aansprakelijkheid voor
ondernemingen op grond van (i) administratieve aansprakelijkheid en (ii) strafrechtelijke aansprakelijkheid als algemene
sanctie voor door ondernemingen gepleegde financiële misdrijven, met inbegrip van de schending van anti-witwasvoorschriften;

d) samenwerking in de lidstaten, toetredingslanden, kandidaatlidstaten en derde landen inzake particulier/openbaar partnerschap voor de uitwisseling van ervaringen, alsmede voor
het verzamelen, verwerken en uitwisselen van informatie
betreffende met de informatie- en communicatietechnologie
verband houdende criminaliteit;

j) bepalen van beproefde methoden inzake politiële, administratieve en gerechtelijke methoden en procedures voor het
daadwerkelijk bevriezen en in beslag nemen van uit criminele activiteit voortvloeiende bezittingen, en de mogelijkheid nagaan om hiervoor speciaal bevoegde nationale organen op te richten, alsmede nagaan welke taken en bevoegdheden aan deze organen kunnen worden toegekend;

e) analyse van de huidige situatie inzake met de informatie- en
communicatietechnologie verband houdende criminaliteit en
vereisten voor het opstellen van Europese richtsnoeren voor
de bescherming van de informatie-infrastructuur.

(11) De aanvragers worden tevens verzocht de mogelijkheden van de
specifieke programma's voor financiële steun op het gebied van de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap na te
gaan. Zie het in 2004 goed te keuren Hercules-programma.
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k) vergelijkende analyse en/of beleidsontwikkeling inzake fiscale fraude als instrument voor de financiering van criminele activiteiten, met bijzondere aandacht voor het vaststellen van mazen in de wetgeving en de mogelijkheden van
harmonisering van de wetgeving van de lidstaten, onder
meer met betrekking tot strafsancties voor BTW-fraude, de
globale aanpak (whole trader approach) op het gebied van
het opsporen, bevriezen, in beslag nemen en verbeurd verklaren van bezittingen;
3.7. Corruptie (12)
a) Bestrijding en preventie van corruptie door de ontwikkeling
van integriteitsnormen in overheidsinstellingen, met inbegrip van wetshandhavingsinstanties en gerechtelijke diensten, bijvoorbeeld op basis van de resolutie die in november
2000 in Straatsburg is vastgesteld door de hoofden van
administratie van de EU of op basis van aanbevelingen
van GRECO; het invoeren en ondersteunen van integriteitsprogramma's en het uitwisselen van de resultaten van dergelijke programma's;
b) het opzetten van multidisciplinaire teams die zijn gespecialiseerd in anti-corruptieonderzoeken en het toezicht op aanbestedingsprocedures;
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— namaak van producten die een risico vormt voor de
veiligheid van consumenten (geneesmiddelen, industriële
producten, voedsel, wijn en alcohol);
— vervalsing (14) van betalingsmiddelen;
b) aanmoediging van particulier/openbaar partnerschap voor
de uitwisseling en het behandelen van informatie over bepaalde soorten vervalsing;
c) sectorale proefonderzoeken naar manieren om het risico
van vervalsing te voorkomen.

3.9. Bestrijding van criminele activiteiten die een bedreiging vormen voor het milieu
a) Verbetering van de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties en andere instellingen, op basis van ervaringen in
de lidstaten, met name betreffende het beheer van bepaalde
soorten afval;
b) ontwikkeling van onderzoekstechnieken, procedures en
soorten bewijs op het gebied van verontreiniging door schepen (bijv. ontgassen en olielozingen op zee).

c) onderzoek naar verbanden tussen de georganiseerde criminaliteit en corruptie;
d) evaluatie van de kosten van corruptie en van het verband
tussen corruptie en de langetermijnontwikkelingen en de
invloed die corruptie hierop heeft;
e) evaluatie van risicofactoren van corruptie op grote schaal,
met name in geval van belangenconflicten en protectie tussen de publieke en de particuliere sector;
f) evaluatie van specifieke wetgevende en technische maatregelen om in geval van corruptie makkelijker bewijzen te verzamelen;
g) evaluatie van risicofactoren voor corruptie bij de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes;
h) bepalen van beproefde methoden inzake burgerlijke en andere procedures om reële schadeloosstelling voor slachtoffers van corruptie te bekomen.
3.8. Vervalsing (13)
a) Bewustmaking, voorlichting en opleiding voor beroepsbeoefenaars op het gebied van:
— schendingen van intellectuele eigendomsrechten, namaak
van merken, softwarepiraterij; bescherming van de filmen muziekindustrie;
(12) De aanvragers worden tevens verzocht de mogelijkheden van de
specifieke programma's voor financiële steun op het gebied van de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap na te
gaan. Zie het in 2004 goed te keuren Hercules-programma.
(13) De aanvragers worden eraan herinnerd dat vervalsing tevens onder
de eerste pijler van het Verdrag valt en dienen op de hoogte te zijn
van de mogelijkheden in het kader van het programma Douane
2002 om dubbele aanvragen te vermijden.

3.10. Illegale handel in cultuurgoederen en gestolen kunstwerken
Onderzoek van de belemmeringen voor de samenwerking tussen politie, douane en andere gespecialiseerde wetshandhavingsinstanties in de lidstaten, de gerechtelijke autoriteiten,
de culturele autoriteiten en andere betrokkenen (zoals de particuliere sector) bij de bestrijding van de illegale handel in
cultuurgoederen en gestolen kunstwerken, onder meer de problemen ingevolge verschillen en tekortkomingen in nationale
wetgeving en/of methoden.

3.11. Handel in menselijke organen of weefsels
a) Analyse van de wetgeving en methoden van de lidstaten
inzake de handel in weefsels en cellen van menselijke oorsprong; opstellen van aanbevelingen voor de bestrijding van
de illegale handel;
b) analyse van recente ontwikkelingen in de wetgeving en methoden van de lidstaten met betrekking tot de handel in
menselijke organen;
c) analyse van de wetgeving en methoden in de toetredingslanden en kandidaat-lidstaten met betrekking tot de handel
in menselijke organen;
d) het verzamelen van statistieken en voorbeelden van de handel in organen, weefsels en cellen van menselijke oorsprong
om te bepalen welke kanalen voor de illegale handel worden
gebruikt en in welke mate de lidstaten betrokken zijn.
(14) De aanvragers worden tevens verzocht de mogelijkheden van het
Pericles-programma na te gaan, dat specifiek voor de bescherming
van de Euro tegen vervalsing is aangenomen.
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4. CRIMINALITEITSPREVENTIE
Werkingssfeer
Met deze categorie projecten wordt beoogd methoden te ontwikkelen voor de identificatie en uitwisseling van beproefde
methoden, als onderdeel van een analyse van preventiestrategieën en het effect ervan, de beroepsvaardigheden van beroepsbeoefenaars bij de betrokken diensten te verbeteren en de respons op bepaalde soorten criminaliteit te verbeteren door de
kennis van het misdaadmilieu en de aldaar gebruikte technieken te vergroten.
Thema's
4.1. Preventiebeleid
a) Onderzoek van methoden en procedures om op Europees
niveau beproefde methoden inzake criminaliteitspreventie in
te voeren; ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese inventaris van prioritaire sub-thema's op het gebied
van stedelijke criminaliteit, drugsgerelateerde criminaliteit
en jeugdcriminaliteit en — in deze context — het opstellen
van een lijst van beproefde methoden;
b) onderzoek van de gevolgen van criminaliteitspreventie voor
de langetermijnontwikkeling van regionale en lokale economieën;
c) analyse en meting van de gevolgen van openbare/particuliere partnerschappen voor het lokale/regionale criminaliteitsniveau, alsmede per sector;
d) ontwikkelen van een beter begrip van de voorwaarden voordat op nationaal niveau maatregelen voor criminaliteitspreventie worden vastgesteld;
e) ontwikkelen van een conceptueel model (dat kan worden
gebruikt voor standaardterminologie en -definities, samenwerking en informatie-uitwisseling, etc.) op grond waarvan
een beschrijving van knowhow op het gebied van criminaliteitspreventie kan worden georganiseerd;
f) onderzoek van de omstandigheden en structurele mogelijkheden in de bestaande wetgeving en administratieve bepalingen met het oog op criminaliteitspreventie; onderzoek
naar methoden voor het vaststellen en opsporen van risico's
en leemten in nieuwe wetsvoorstellen en de daarmee samenhangende instrumenten;
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c) ontwikkeling van nieuwe preventiestrategieën in antwoord
op sociale veranderingen en de wijzigende aard van criminaliteit; ontwerpen van nieuwe benaderingen van criminaliteit en criminaliteitspreventie om te kunnen reageren op
toekomstige ontwikkelingen;
d) systematische integratie van ontwerpspecificaties voor
nieuwe producten om deze minder gevoelig voor criminaliteit te maken;
e) analyse van ontwikkelingen en trends op het gebied van
openbare en particuliere misdaadbestrijding en hun respectievelijke rol bij criminaliteitspreventie op Europees niveau;
f) analyse van de impact van het beleid inzake stadsplanning
en renovatie.
4.3. Preventie van drugsgerelateerde criminaliteit
a) Onderzoek van drugsgebruik bij arrestanten die in politiekantoren worden gebracht (controle van drugsmisbruik bij
arrestanten);
b) onderzoek naar de kosten van drugsgerelateerde criminaliteit, naar gelang van het soort criminaliteit (bijv. criminaliteit onder kopers);
c) een overzicht van de doeltreffendheid van schadebeperkingsprogramma's om de kans op drugsgerelateerde criminaliteit te verkleinen;
d) een overzicht van de doeltreffendheid van educatieprogramma's inzake drugsmisbruik voor jongeren.
4.4. Preventie van jeugdcriminaliteit
a) Meta-analyses van de economische waarde van vroegtijdige
preventieprogramma's om het gebruik van vroegtijdige interventiemaatregelen voor kinderen te bevorderen met het
oog op de voorkoming van toekomstig crimineel gedrag;
b) analyse van de kwantitatieve ontwikkeling van het slachtofferschap (van misdrijven) alsmede van het delinquent gedrag van immigranten van de tweede en derde generatie op
Europees niveau;
c) analyse van geslachtsinvloeden bij jeugdcriminaliteit.
5. BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN SLACHTOFFERS

g) studie van culturele verschillen in de lidstaten betreffende
oorzaken en verantwoordelijkheden inzake criminaliteitspreventie en verschillen in aanpak.
4.2. Preventie van stedelijke criminaliteit
a) Analyse van de rol van het bedrijfsleven inzake criminaliteitspreventie en hoe deze zou kunnen worden ontwikkeld
(d.w.z. openbare/particuliere partnerschappen in het kader
van criminaliteitsbestrijding en -preventie);
b) onderzoek naar geweld op het werk en strategieën om dit te
voorkomen en om de persoonlijke veiligheid van werknemers te verhogen;

Werkingssfeer
Met deze categorie projecten wordt beoogd de beroepsvaardigheden van beroepsbeoefenaars bij de betrokken diensten te
verbeteren en de samenwerking tussen overheden en tussen
deze overheden en de particuliere sector te versterken.
Thema's
a) Voorlichting van het publiek over de toegang tot justitie en
controleprocedures;
b) beoefenaars van juridische beroepen bewuster maken van de
rechten van slachtoffers;
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c) informatie en opleiding voor wetshandhavingsinstanties betreffende het inzicht in de situatie van het slachtoffer en het
gebruik van passende technieken voor het verrichten van
onderzoeken en het verzamelen van bewijselementen;
d) voorzieningen voor bijstand aan de slachtoffers van misdrijven;
e) beleidsmaatregelen inzake bemiddeling.
6. CRIME-PROOFING EN RISICOANALYSE — VERGELIJKBAARHEID
EN VERSPREIDING VAN INFORMATIE — STATISTIEKEN

Werkingssfeer
Met deze categorie projecten wordt beoogd methoden en instrumenten te ontwikkelen voor de analyse van de criminaliteitsbestendigheid van voorgestelde beleidslijnen en maatregelen; de technische en juridische haalbaarheid vast te stellen van
regelgevingen en standaarden voor het verzamelen, analyseren
en gebruiken van algemene of specifieke gegevens welke worden gevraagd door politiediensten, rechtbanken, of andere
openbare of particuliere partners op het gebied van de preventie van bepaalde soorten criminaliteit.
Thema's
6.1. Crime-proofing en risicobeoordeling
a) Beoordeling van de dreiging van criminaliteit en bespreking
van mechanismen om lidstaten en de Commissie te helpen
hun activiteiten op dit gebied te focussen;
b) analyses met het oog op de vaststelling van methoden en
formules op basis waarvan kan worden beoordeeld welke
risico's en mogelijkheden voorgestelde wetgeving en beleidsinitiatieven kunnen hebben voor de georganiseerde criminaliteit. Dit kan betrekking hebben op een methode voor het
opstellen van een kosten-batenanalyse;
c) versterking van mechanismen om op Europees niveau de
dreigingen van cybercriminaliteit te beoordelen:
— analyse van de huidige situatie en evaluatie van bestaande gegevens op nationaal, communautair, regionaal
en internationaal niveau;
— een haalbaarheidsstudie inzake het opzetten van een
systeem van EU-correspondenten, als basis voor een
communautair controle- en benchmarkingmechanisme;
— gebruik van onderzoeksresultaten en technologische ontwikkelingsprogramma's op het gebied van statistische
analyse; verbetering van de kwaliteit van statistieken inzake computergerelateerde criminaliteit door middel van
de vergelijkbaarheid van gegevens en indicatoren, inclusief het gebruik van statistieken van de particuliere sector;

18.12.2003

e) analyse van de logistiek van de georganiseerde criminaliteit
om een beter inzicht te verkrijgen in criminele strategieën
en tactieken;
f) analyse van de haalbaarheid van methoden voor de computerindustrie of in specifieke sectoren met het oog op de
ontwikkeling van criminaliteitsbestendige producten, inclusief de beoordeling van het effect van criminaliteit; voorspellende factoren van crimineel gedrag en het systematisch
invoeren van elementen om bij de ontwikkeling van nieuwe
producten te voorzien in een bescherming tegen criminaliteit;
g) studie van de uitdagingen van georganiseerde criminaliteit
door de ontwikkeling van nationale fora voor de beoordeling van de dreigingen, uitwisseling van beproefde methoden, verrichten van nationale en grensoverschrijdende onderzoeken, omschrijving van prioriteiten (crime-proofing)
op het gebied van de bescherming tegen criminaliteit en
terrorisme; beoordeling van de haalbaarheid en toegevoegde
waarde van dergelijke fora.
6.2. Vergelijkbaarheid en verspreiding van informatie en
inlichtingen — Statistieken
a) Ontwikkeling van een communautair beleid inzake het verzamelen van gegevens voor politiële en strafrechtelijke onderzoeken:
— het opnieuw definiëren van wat relevante gegevens zijn;
gebruik van gegevens van externe bronnen; betere benutting van interne gegevens door middel van een verhoogde netwerkvorming van gegevensbanken en centraal gecoördineerde gegevenscontrole;
— inhoud, werking, organisatie, opslag en uitwisseling van
gegevens in Europese en internationale wetshandhavingsinformatiesystemen en verwante vraagstukken,
zoals gecentraliseerde/gedecentraliseerde organisatie van
computer- en gegevensuitwisselingssystemen;
— opstellen van richtsnoeren voor het opzetten van wetshandhavingsinformatiesystemen, technische standaarden
voor de uitrusting en methoden van gegevensanalyse;
— haalbaarheidsstudie over de juridische, operationele, financiële en technische aspecten van de verzameling en
uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de
politiediensten van de lidstaten.
b) haalbaarheidsstudies over de harmonisatie/integratie van
communautaire wetshandhavingsgegevensbanken;
c) uitwerking van een alomvattende benadering inzake het
opstellen van criminaliteitsstatistieken en -indicatoren, waarbij rekening wordt gehouden met het door Eurostat verrichte werk;
d) harmonisatie van nationale statistieken inzake criminaliteit
en slachtoffers van criminaliteit.

— ontwerp van een standaardinstrument voor de analyse
van kosten en opbrengsten van specifieke maatregelen,
gelet op het potentiële veiligheidsrisico van informatiebeheer voor de politiediensten en de nationale ministeries.

B. SPECIFIEKE PROJECTEN EN AANVULLENDE MAATREGELEN
(MAXIMUMFINANCIERING VAN DEZE PROJECTEN: 100 %)

d) analyse van dreigingen op lange termijn, inclusief verwachte
ontwikkelingen in de toekomst wat de georganiseerde criminaliteit betreft;

Specifieke projecten en aanvullende maatregelen verschillen
van gewone projecten qua inhoud en omdat zij tot 100 %
voor medefinanciering in aanmerking komen.
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De maximumsubsidie die in 2004 wordt voorgesteld, bedraagt
voor specifieke projecten 1 447 000 EUR en voor aanvullende
maatregelen 723 500 EUR. Projecten van deze categorie mogen geen „indirecte kosten” bevatten en de kosten die worden
aanvaard voor de algemene coördinatie, de organisatie en het
beheer van het project zijn beperkt tot 5 % van de totale in
aanmerking komende kosten.

Werkingssfeer
De door de Commissie voor 2004 geselecteerde specifieke projecten en aanvullende maatregelen hebben betrekking op de
hieronder aangegeven thema's, rekening houdend met de omschrijvingen in punt III van deze oproep tot het indienen van
aanvragen.
Tenzij anders wordt vermeld, kunnen de toegelaten projecten
betrekking hebben op alle soorten in punt II.1. omschreven
projecten.

1. SPECIFIEKE PROJECTEN
Specifieke projecten komen enkel in aanmerking indien er partners uit minimaal zeven landen bij betrokken zijn (acht met
inbegrip van de promotor, lidstaten of toetredingslanden); de
financiering moet worden beperkt tot externe uitgaven (reis- en
verblijfkosten), uitgaven in verband met de voorbereiding en
uitvoering van deze activiteiten en van de eruit te trekken
conclusies. De aanvrager dient aan te geven waarom voor dergelijke activiteiten geen andere financieringsbron mogelijk is.
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b) hulp bij het vertalen van documenten die beproefde methoden bevatten en zijn gebaseerd op een evaluatie van dergelijke methoden of statistieken die het effect ervan meten;
c) aanpassing van handboeken en samenwerkingsprocedures
en -praktijken die door de nationale autoriteiten van een
andere lidstaat worden gebruikt aan de behoeften in een
andere lidstaat en/of een toetredingsland, mits de kwaliteit
ervan vooraf is beoordeeld;
d) studie over netwerken, databanken, informatiesites en structuren op het gebied van de preventie van mensenhandel
met het oog op het vaststellen van doelstellingen, resultaten
en gebieden die elkaar aanvullen en overlappen.
IV. PRIORITEITEN VAN HET PROGRAMMA VOOR 2004

Aan projecten die betrekking hebben op de bovengenoemde
specifieke thema's zullen extra punten (prioriteitspunten) worden toegekend, wanneer:
— zij samen met de toetredingslanden worden uitgevoerd en
zij de samenwerking met deze landen versterken, teneinde
hun integratie en de tenuitvoerlegging van het „acquis communautaire” te vergemakkelijken;
— zij bijdragen tot de versterking van de stabiliteit en veiligheid in de Unie (en de bestrijding van criminaliteit), met
name:

De volgende acties en gebieden komen voor financiering onder
de rubriek specifieke projecten in aanmerking:

— voorstellen waarmee het hoofd kan worden geboden
aan internationale uitdagingen op het gebied van georganiseerde criminaliteit en terrorisme (met inbegrip van
de financiering van het terrorisme);

— operationele oefeningen op het gebied van politiële samenwerking;

— voorstellen voor operationele opleidingsacties

— gezamenlijke toezichtacties van de douaneautoriteiten;

— voorstellen die rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving.

— samenwerkingsprojecten tussen de politieautoriteiten en gerechtelijke autoriteiten, opgezet in de Euroregio's;
— ontwikkeling van technieken voor profielbeschrijving van
misdadigers;
— ontwikkeling van de praktische samenwerking van wetenschappelijke politiediensten;
— vergelijkende studie naar de aansprakelijkheid van lidstaten
en toetredingslanden bij rechterlijke dwalingen, vrijspraak
of het seponeren van zaken. Deze studie heeft betrekking
op de lidstaten en de toetredingslanden.

2. AANVULLENDE MAATREGELEN
De volgende activiteiten worden voor 2004 als prioritair beschouwd:
a) optimalisatie van de in het kader van de vorige programma's van titel VI bereikte resultaten;

V. CRITERIA VOOR DE EVALUATIE VAN DE VOORSTELLEN

1. CRITERIA EN SUBSIDIABILITEIT
Om in aanmerking te komen, moet een subsidieaanvraag aan
de volgende algemene criteria voldoen:
— zij moet betrekking hebben op één van de specifieke doelstellingen van het AGIS-programma;
— er moeten ten minste drie partners (de aanvrager en twee
andere) uit drie verschillende lidstaten (of uit twee lidstaten
en één toetredingsland) bij worden betrokken; voor de indiening van de aanvraag moet het subsidie-aanvraagformulier worden gebruikt dat door de Commissie in elektronische vorm beschikbaar wordt gesteld; een ander formulier
zal niet worden aanvaard; alle rubrieken van het formulier
moeten worden ingevuld;
— de aanvraag moet voldoen aan alle formele vereisten en de
in punt VII vermelde documenten moeten als bijlage worden toe gevoegd;
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— in de begrote kosten (in euro, waarvan inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn) mag de gevraagde gemeenschapsfinanciering maximaal 70 % van de kosten van het project
bedragen; er moet minimaal een bijdrage zijn van 30 % van
de totale kosten van het project (te leveren door de aanvrager, door partners, andere sponsors en uit inkomsten),
behalve voor specifieke projecten en aanvullende maatregelen;
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het bewijs van de knowhow van de aanvrager en van zijn
partners om het project te voltooien en toegang te krijgen
tot informatie of deelnemers, zoals gepland;
— de financiële draagkracht van de aanvrager.
Alleen voorstellen die aan de bovenvermelde selectiecriteria
voldoen zullen gedetailleerd worden onderzocht.

— de aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
— het project mag niet langer dan twee jaar duren;
— het project mag nog niet zijn afgesloten en moet starten
tussen 1 juli 2004 en 31 december 2004 (behalve voor
douaneacties, die op 1 mei 2004 mogen starten).

4. GUNNINGSCRITERIA
De voorstellen zullen door het evaluatiecomité worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
— de overeenstemming met de doelstellingen van het programma (A);

2. UITSLUITINGSCRITERIA
Van deelname aan deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn uitgesloten, gegadigden die:
— in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance
van betaling verkeren of wier faillissement is aangevraagd
of tegen wie een procedure van vereffening, akkoord of
surseance van betaling loopt, dan wel die hun werkzaamheden hebben gestaakt of in een overeenkomstige toestand
verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;

— de Europese dimensie en de openstelling voor de toetredingslanden en kandidaat-lidstaten (B);
— de verenigbaarheid met de werkzaamheden die in het kader
van de EU-beleidsprioriteiten aan de gang zijn of zijn gepland op het gebied van justitiële samenwerking in algemeen en strafrechtelijk verband (C);
— de complementariteit met andere samenwerkingsprojecten
die reeds zijn uitgevoerd, aan de gang zijn of op stapel
staan (D);

— bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde zijn
veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in
het gedrang brengt;

— de capaciteit van de organisator om het project uit te voeren (E);

— in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben
begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende
diensten aannemelijk kunnen maken;

— de eigen kwaliteit van het project wat betreft opzet, organisatie, presentatie en verwachte resultaten (F);

— niet hebben voldaan aan hun verplichtingen tot betaling
van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de
wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het
land van de aanbestedende dienst dan wel van het land
waar de opdracht moet worden uitgevoerd;
— bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde zijn
veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die de
financiële belangen van de Gemeenschappen schaadt;
— na de procedure voor de plaatsing van een andere opdracht
of de procedure voor de toekenning van een subsidie uit de
communautaire begroting ernstig in gebreke zijn gesteld
wegens niet-nakoming van hun contractuele verplichtingen;

— het subsidiebedrag waarom in het kader van het programma wordt verzocht en de volledige overeenstemming
daarvan met de verwachte resultaten (G);
— de resultaten op korte termijn en het effect op middellange
termijn (H).
De voorstellen zullen worden gerangschikt op basis van punten. Het maximumaantal punten dat kan worden toegekend
voor de bovenvermelde criteria is aangegeven in onderstaande
tabel.
Criterium

Max. aantal punten

A

5

— in een belangenconflict verkeren;

B

15

— valse verklaringen hebben afgelegd in de verlangde inlichtingen, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt.

C

10

D

5

E

15

F

35

G

5

H

10

3. SELECTIECRITERIA
De volgende elementen zullen worden onderzocht:
— de operationele capaciteit en beroepsbekwaamheid van de
aanvrager om het ingediende project uit te voeren, inclusief
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Op grond van punt IV kunnen maximaal vijf extra prioriteitspunten worden toegekend.

— het financiële identificatieformulier, gedagtekend, ondertekend en afgestempeld door de betrokken bank;

VI. INDICATIEVE VERDELING VOOR DE BEGROTING 2004

— de laatste jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening),
inclusief gecontroleerde rekeningen indien beschikbaar (niet
vereist voor publieke instellingen en organen);

Het financieel referentiebedrag voor het AGIS-programma over
de periode 2003-2007 bedraagt 65 miljoen EUR. Voor 2004 is
een budget van 15 270 000 EUR voorgesteld, waarvan
14 470 000 EUR voor projectsubsidies, 400 000 EUR voor
werkingssubsidies en 400 000 voor evaluatie.
Aard van het project

Projecten die voor een financiering van max. 70 % in aanmerking komen
Specifieke projecten

TOTAAL

alsmede, voor verenigingen (NGO's):

Indicatief maximumbedrag

— het jaarlijks activiteitenprogramma van de aanvrager voor
2004 met een gedetailleerde beschrijving van de geplande
activiteiten;

12 299 500

— een verslag of beschrijving van de activiteiten die in de loop
van 2001 en 2002 door de organisatie zijn uitgevoerd of
aan de gang zijn;

1 447 000

Aanvullende maatregelen

— een extern controleverslag, indien de te verlenen subsidie
hoger is dan 300 000 EUR.

723 500
14 470 000

VII. PRAKTISCHE INFORMATIE BETREFFENDE HET INDIENEN
VAN EEN AANVRAAG

De aanvragen moeten worden ingediend aan de hand van het
aanvraagformulier en de modelbegroting die beschikbaar zijn
op de Europa website:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm
De aanvrager moet de aangeduide velden invullen en moet een
versie van het document op diskette of cd-rom en drie papieren versies ervan terugzenden.
Aanvragen op een gewijzigd of reeds gebruikt aanvraagformulier, en volledig met de hand ingevulde formulieren worden
niet in aanmerking genomen.

— een organisatieschema en een functieomschrijving van de
personeelsleden, inclusief het curriculum vitae van de leden
van het personeel die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de activiteiten;
— bewijsstukken betreffende het juridisch statuut en de oprichtingsakte;
— een begrotingsraming voor 2004 met een gedetailleerde
onderverdeling van de verwachte inkomsten en uitgaven
van de vereniging;
voor universiteiten of faculteiten:
— Bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager namens de
universiteit financiële verplichtingen kan aangaan.
Het staat de aanvragers vrij alle andere documenten in te dienen die zij nuttig achten ter ondersteuning van hun aanvraag.
2. UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAGEN

1. IN TE DIENEN DOCUMENTEN
Van volgende documenten moeten drie exemplaren worden
ingediend:
— het aanvraagformulier behoorlijk ingevuld, gedagtekend en
ondertekend door een persoon die gemachtigd is om namens de aanvrager juridisch bindende verplichtingen aan te
gaan; de aanvrager kan een vertaling van zijn aanvraag in
een andere taal opsturen;
— een tijdschema voor de uitvoering van het project;
— een begrotingsraming, gedagtekend en ondertekend, en ingediend op het standaardbegrotingsformulier voor het programma, inclusief een gedetailleerde onderverdeling van de
geraamde kosten en inkomsten (het betrokken begrotingsformulier kan worden gevonden op de website van de
Commissie);
— verklaringen van de partners, waarvoor het standaardformulier op de internetsite JAI-AGIS kan worden gevonden.
Eén enkel exemplaar van de volgende documenten is vereist:

De aanvraag moet in een verzegelde enveloppe per aangetekende post of via een koeriersdienst worden verstuurd of
persoonlijk worden afgegeven (de persoon die de aanvraag
afgeeft krijgt een ondertekend en gedateerd ontvangstbewijs).
Correspondentieadres
Europese Commissie
Directoraat-generaal Justitie en Binnenlandse zaken
Administratieve eenheid B5: Beheer van programma's op basis
van Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
AGIS 2004 — Oproep tot het indienen van aanvragen
Kantoor LX-46 3/159
B-1049 Brussel
Adres waar de aanvraag kan worden afgegeven:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Justitie en Binnenlandse zaken
AGIS 2004 — Oproep tot het indienen van aanvragen
Kantoor LX-46 3/159
Dienst Binnenpost
Genèvestraat 1
B-1140 Brussel-Evere
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De aanvragen moeten:
— aangetekend worden verzonden, uiterlijk op 13 februari
2004 (het poststempel geldt als bewijs)
— of worden afgegeven (persoonlijk, door een gevolmachtigd
vertegenwoordiger of een koerierdienst), uiterlijk op 13
februari 2004 om 15 uur (plaatselijke tijd Brussel). In dat
geval wordt een ontvangstbewijs verstrekt dat is ondertekend en gedateerd door de ambtenaar aan wie de aanvraag is overhandigd.
Bij ontvangst na de vastgestelde termijn wordt de aanvraag
automatisch verworpen.
3. BERICHT VAN ONTVANGST
Na het openen van de enveloppen wordt aan alle aanvragers
een bericht van ontvangst gestuurd waarin wordt aangegeven
of de aanvraag al dan niet voor de uiterste datum werd ontvangen; ook het referentienummer van de aanvraag wordt medegedeeld.
VIII. AANVULLENDE INLICHTINGEN

Aanvragers wordt tevens verzocht de instructies op de internetsite van de Commissie te raadplegen op het volgende adres:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/intro/
funding_intro_en.htm
Meer informatie kan per e-mail of fax worden verkregen op het
onderstaande adres of faxnummer mits de referentie van de
oproep voor het indienen van voorstellen duidelijk is aangegeven:
e-mailadres: JAI-AGIS@cec.eu.int
Fax (32-2) 299 82 15.
De Europese Commissie heeft tevens tot taak de gelijkheid van
mannen en vrouwen te bevorderen en streeft er bij haar optreden naar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te
heffen (artikelen 2 en 3 van het EG-Verdrag). In dit verband
worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om voorstellen in te dienen of aan de indiening van voorstellen deel te
nemen. Wat studie- of onderzoeksprojecten betreft, wijst de
Commissie op het belang van een systematische uitsplitsing
op basis van geslacht van alle gebruikte statistieken en van
een analyse van het eventueel verschillend effect van beleidsmaatregelen op mannen en vrouwen, ook al lijken deze op het
eerste gezicht genderneutraal te zijn.
1. ONDERZOEK VAN DE AANVRAGEN
Vóór de definitieve beslissing kan de Commissie aanvragers
verzoeken aanvullende inlichtingen te verstrekken. Indien niet
binnen de gestelde uiterste termijn op deze verzoeken wordt
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geantwoord, kan dit ertoe leiden dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. De aanvragers moeten ervoor zorgen
dat zij op korte termijn bereikbaar zijn totdat de selectie is
afgerond. Wanneer de Commissie contact opneemt met een
aanvrager impliceert dit niet dat zij het voorstel voor selectie
in aanmerking neemt.
Het evaluatiecomité verwacht dat zijn werk eind april 2004 zal
zijn voltooid. Het zal dan het bij het besluit tot vaststelling van
het programma ingestelde comité van vertegenwoordigers van
de lidstaten raadplegen.
De Commissie zal haar besluit nemen betreffende de preselectie. Alle aanvragers zullen uiterlijk op 30 juni 2004 schriftelijk
in kennis worden gesteld van het resultaat van hun aanvraag.
De Commissie verstrekt de aanvragers geen inlichtingen over
het resultaat van de selectie vóór de definitieve beslissing is
genomen.
Met betrekking tot projecten uit de landen die in 2004 tot de
Europese Unie toetreden en projecten waarbij deze landen betrokken zijn in het kader van het criterium van het aantal
lidstaten dat bij een project moet worden betrokken, wordt
het besluit pas definitief nadat zij daadwerkelijk zijn toegetreden.
Aan de begunstigden van een subsidieovereenkomst in het
kader van dit programma zal na de ondertekening van de
subsidieovereenkomst door beide partijen een prefinanciering
van 60 % worden verstrekt. He definitieve subsidiebedrag zal
na het beëindigen van het project exact worden berekend op
grond van door de begunstigde voorgelegde stavingsstukken.
2. BEKENDMAKING NA TOEKENNING VAN DE SUBSIDIES
Alle tijdens een begrotingsjaar toegekende subsidies worden in
het eerste halfjaar volgend op de afsluiting van het begrotingsjaar waarvoor zij zijn toegekend, bekendgemaakt op de internetsite van de communautaire Instellingen Zij kan ook worden
bekendgemaakt op andere gepaste dragers, zoals het Publicatieblad van de Europese Unie. De volgende informatie zal met de
toestemming van de begunstigde worden bekendgemaakt:
a) naam en adres van de begunstigde;
b) het voorwerp van de subsidie;
c) het subsidiebedrag en het financieringspercentage van de
projectkosten of van het goedgekeurde werkprogramma.
De Europese Commissie kan van deze verplichting afwijken
indien bekendmaking van de informatie de veiligheid van de
begunstigden in gevaar kan brengen of hun commerciële belangen kan schaden.
De begunstigden moeten duidelijk vermelden dat zij steun van
de EU hebben ontvangen.

