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Geachte heer Avramopoulos,

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 3 juni 2015 is 
gesproken over de recente Europese Veiligheidsagenda COM (2015) 185. De commissie heeft uit het 
grote aantal maatregelen die in de mededeling worden opgesomd een aantal geselecteerd waarvan de 
voortgang nauwgezet zal worden gevolgd (zie bijlage). 

De Tweede Kamer heeft begrepen dat de Europese Commissie graag in een vroegtijdig stadium van 
gedachten wisselt met de parlementen van de lidstaten van de Europese Unie over aanstaande 
initiatieven. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie stelt u graag op de hoogte van de gemaakte 
selectie uit uw mededeling teneinde deze vroegtijdige uitwisseling te bevorderen. Het wordt zeer 
gewaardeerd indien u de Tweede Kamer wilt informeren bij vervolgstappen aangaande de 
geselecteerde maatregelen.

Bij dezen breng ik u het verzoek van de commissie over.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

A.E.A.J. Hessing-Puts
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1. Betere informatie-uitwisseling
 Evalueren Schengen Informatiesysteem (SIS) met het oog op aanpassing wettelijke basis
 Opstellen gemeenschappelijke risicoprofielen voor grenscontrole
 Monitoren effectiviteit Schengen Grenscode
 Verbeteren grenscontrole via Europese Migratieagenda
 Verbeteren werking Cargoes and Commodities Information System (CACIS) en Anti-Fraud 

System (AFIS) van OLAF
 Afronding wettelijke basis Europol (wetgevend, verordening)
 Vestigen Europees PNR-systeem
 PNR-akkoorden sluiten met derde landen
 Afronden regels rond bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politie en justitie
 ‘Umbrella agreement’ over uitwisseling persoonsgegevens met Verenigde Staten afronden
 Monitoren gebruik en opslag telecommunicatiegegevens in lidstaten na nietigverklaringen
 richtlijn door EU-hof
 European Criminal Records Information System (ECRIS) uitbreiden voor non-EU burgers
 Onderzoeken noodzaak oprichting European Police Records Information System (EPRIS)
 voor politiegegevens

2. Meer operationele samenwerking
 Wettelijke en praktische regelingen uit het Verdrag van Lissabon om operationele
 samenwerking doeltreffender te maken in werking stellen
 Samenwerken EU-agentschappen verbeteren waaronder het delen van persoonsgegevens
 Noodzaak van maatregelen op basis van artikel 89 VWEU onderzoeken inzake meer
 justitiële samenwerking in strafzaken en politiële samenwerking
 Implementeren Europees Onderzoeksbevel (EOB)
 Oprichten Europees Openbaar Ministerie (EOM)

3. Ondersteunende actie: opleiding, financiering, onderzoek en innovatie
 Stimuleren privacy by design via standaarden
 Ontwikkelen Europese veiligheidsindustrie
 Oprichten Europese forensische ruimte

Prioriteiten 2015-2020

1. Terrorismebestrijding en preventie van radicalisering
 Europees Centrum voor terrorismebestrijding oprichten bij Europol in samenwerking met
 Eurojust en IntCen
 Onderzoeken noodzaak additionele maatregelen inzake tegengaan financiering van
 terrorisme
 Impact onderzoek kaderbesluit terrorisme en voorstel voor nieuw wettelijk kader om
 samenwerken met derde landen mogelijk te maken
 Onderzoek handhaving wetgeving rond extremisme, eventuele wettelijke leemten invullen
 Deradicalisatie en preventie radicalisering in gevangenissen via European Organisation of
 Prison and Correctional Services (EUROPRIS)

2. Verstoring van georganiseerde criminaliteit
 Herzien wetgevend kader voor wapens in 2016
 Nieuw wetgevend kader voor designer drugs
 Onderzoeken uitvoering drugs actieplan 2010-2016 en vervolgens besluit over nieuw
 actieplan 2017-2020
 Samenwerking met derde landen om smokkelaars tegen te houden in Europese
 Migratieagenda
 Ontwikkelen post-2016 strategie inzake mensenhandel vanwege succes huidige strategie
 Onderzoeken noodzaak nader actie op gebied van milieucriminaliteit, o.m. 

minimumstraffen

3. Cybercriminaliteit bestrijden
 Afronden richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging
 Onderzoeken noodzaak tot herziening kaderbesluit over fraude en counterfeiting
 (2001/413/JHA/)
 Mogelijk maken dat nieuwe technieken ook als bewijs kunnen dienen


