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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

In het gedeelte asiel en migratie van de Raadszitting zijn de ministers overeengekomen dat burgers
van Albanië en Bosnië en Herzegovina die in het bezit zijn van biometrische paspoorten, visumvrij
naar en door het Schengengebied kunnen reizen. De ministers hebben zich tevens verder beraden
op het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS).
De ministers van Binnenlandse Zaken hebben zich onder meer beraden op een aantal problemen
bij de uitvoering van de Prüm-besluiten die betrekking hebben op de geautomatiseerde
uitwisseling van gegevens inzake DNA, vingerafdrukken en voertuigkentekens. De Raad heeft
tevens conclusies aangenomen over de totstandbrenging en uitvoering van een EU-beleidscyclus
voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit.
De belangrijkste dossiers die het Gemengd Comité (de EU plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein
en Zwitserland) tijdens een vergadering in de marge van de Raad heeft besproken, zijn:
–

de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem II (SIS II),

–

de herziene regels voor Frontex (Europees agentschap voor de buitengrenzen),

–

de herziene regels voor het netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen, en

–

het zesde verslag van de Commissie over visumwederkerigheid.

De ministers van Justitie hebben zich onder meer gebogen over de te volgen weg voor de drie
onderstaande wetgevingsvoorstellen:
–

de totstandbrenging van een Europees onderzoeksbevel,

–

het recht op informatie in strafprocedures ("Verklaring van rechten"), en

–

maatregelen ter bestrijding van nieuwe vormen van cybercriminaliteit, met name
grootschalige cyberaanvallen.

Op basis van twee verslagen hebben de ministers tevens nota genomen van de stand van het
drugsprobleem in Europa anno 2010.
Tot de belangrijke A-punten die de Raad zonder debat heeft aangenomen, behoren conclusies
betreffende de paraatheid voor en de reactie op een CBRN-aanslag, conclusies betreffende
innovatieve oplossingen voor het financieren van rampenpreventie en een resolutie over het
voorkomen en bestrijden van criminaliteit in het vrachtvervoer over de weg en het aanleggen van
beveiligde parkeerterreinen voor vrachtauto's. De Raad heeft tevens een besluit aangenomen
waarmee een einde wordt gemaakt aan beperkende maatregelen tegen Sierra Leone.
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1

Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens.
De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad
http://www.consilium.europa.eu.
Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst.
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DEELNEMERS
België:
mevrouw Annemie TURTELBOOM
de heer Stefaan DE CLERCK
de heer Melchior WATHELET

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Justitie
staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid

Bulgarije:
mevrouw Margarita POPOVA
de heer Boyko KOTZEV

minister van Justitie
permanent vertegenwoordiger

Tsjechië:
de heer Radek JOHN
de heer Jiri POSPISIL

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Justitie

Denemarken:
mevrouw Birthe RØNN HORNBÆK
de heer Lars BARFOED

minister van Vluchtelingen- en Immigrantenzaken en
Integratie
minister van Justitie

Duitsland:
de heer Thomas de MAIZIÈRE
mevrouw Sabine LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Justitie

Estland:
de heer Marko POMERANTS
de heer Rein LANG

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Justitie

Ierland:
de heer Dermot AHERN
de heer Rory MONTGOMERY

minister van Justitie, Rechtsgelijkheid en Hervorming van
het Recht
permanent vertegenwoordiger

Griekenland:
de heer Christos PAPOUTSIS
de heer Charalampos KASTANIDIS

minister van Sociale Bescherming
minister van Justitie

Spanje:
de heer Alfredo PÉREZ RUBALCABA
de heer Carlos CAMPO MORENO

minister van Binnenlandse Zaken
staatssecretaris van Justitie

Frankrijk:
de heer Eric BESSON
de heer Jean-Marie BOCKEL

minister van Immigratie, Integratie, Nationale Identiteit en
Solidaire Ontwikkeling
staatssecretaris, ministerie van Justitie

Italië:
de heer Giacomo CALIENDO
de heer Ferdinando NELLI FEROCI

staatssecretaris van Justitie
permanent vertegenwoordiger

Cyprus:
de heer Loukas LOUKA
de heer Neoklis SYLIKIOTIS

minister van Justitie en Openbare Orde
minister van Binnenlandse Zaken

Letland:
de heer Mārtiņš LAZDOVSKIS
de heer Normunds POPENS

staatssecretaris bij het ministerie van Justitie
permanent vertegenwoordiger

Litouwen:
de heer Tomas VAITKEVICIUS
de heer Raimundas KAROBLIS

viceminister van Justitie
permanent vertegenwoordiger
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Luxemburg:
de heer Jean-Marie HALSDORF
de heer François BILTGEN
de heer Nicolas SCHMIT

minister van Binnenlandse Zaken en Interregionale
Samenwerking
minister van Justitie
minister van Immigratie

Hongarije:
de heer Sándor PINTÉR
de heer Tibor NAVRACSICS

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Openbaar Bestuur en Justitie

Malta:
de heer Carmelo MIFSUD BONNICI

minister van Justitie en Binnenlandse Zaken

Nederland:
Mr Ivo OPSTELTEN
de heer Gerd LEERS

minister van Veiligheid en Justitie
minister voor Immigratie en Asiel

Oostenrijk:
mevrouw Claudia BANDION-ORTNER
mevrouw Maria Theresia FEKTER

minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken

Polen:
de heer Jerzy MILLER
de heer Krzysztof KWIATKOWSKI

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Justitie

Portugal:
de heer Rui PEREIRA
de heer José MAGALHÃES

minister van Binnenlandse Zaken
staatssecretaris van Justitie

Roemenië:
de heer Marian Cǎtǎlin PREDOIU
de heer Traian IGAS

minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken

Slovenië:
mevrouw Katarina KRESAL
de heer Aleš ZALAR

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Justitie

Slowakije:
de heer Daniel LIPŠIC
mevrouw Maria KOLIKOVA

minister van Binnenlandse Zaken
staatssecretaris, ministerie van Justitie

Finland:
mevrouw Astrid THORS
mevrouw Tuija BRAX
de heer Antti PELTTARI

minister van Migratie en Europese Zaken
minister van Justitie
staatssecretaris

Zweden:
mevrouw Beatrice ASK
de heer Tobias BILLSTRÖM

minister van Justitie
minister van Migratie- en Asielbeleid

Verenigd Koninkrijk:
de heer Kenneth CLARKE
de heer James BROKENSHIRE

Commissie:
mevrouw Viviane REDING
mevrouw Cecilia MALMSTRÖM
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BESPROKEN PUNTEN
Visumliberalisering voor Albanië en Bosnië en Herzegovina
Burgers van Albanië en Bosnië en Herzegovina die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort,
zullen zonder visum naar en door het Schengengebied kunnen reizen. Dat is het resultaat van een
met eenparigheid van stemmen genomen besluit van de Raad waarmee Verordening (EG)
nr. 539/2001 wordt gewijzigd (PE-CONS 50/10). Het Europees Parlement heeft op 7 oktober 2010
ingestemd met de wijzigingen.
De visumvrije regeling geldt voor verblijven van maximaal 90 dagen. Wat betreft de inwerkingtreding luidt artikel 2 van de aangenomen tekst als volgt: "Deze verordening treedt in werking op de
dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie." Naar
verwachting zal dit medio december zijn.
Met dit besluit sluiten Albanië en Bosnië en Herzegovina zich aan bij de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië (FYROM), Montenegro en Servië, die reeds op 19 december 2009 tot de
visumvrije regeling zijn toegetreden1.
De Commissie heeft een verklaring voor de notulen van de Raadszitting afgelegd over de
vaststelling van een follow-upmechanisme ten behoeve van het visumliberaliseringsproces voor de
landen van de Westelijke Balkan. Dit follow-upmechanisme betreft het toezicht op de
hervormingen die deze landen moeten blijven doorvoeren. Het voorziet tevens in regelingen voor
noodoverleg, zodat de Europese Unie en haar lidstaten, in samenwerking met de autoriteiten van de
betrokken landen, op de best mogelijke wijze kunnen reageren op eventuele specifieke
moeilijkheden die kunnen rijzen in verband met personenstromen uit de landen van de Westelijke
Balkan. Dit houdt in dat de Commissie indien nodig kan voorstellen het visumvrije reizen op te
schorten. De Commissie zal op gezette tijden verslag uitbrengen aan de Raad en het Europees
Parlement.
Op 1 januari 2008 zijn er met vijf landen van de Westelijke Balkan - Albanië, Bosnië en
Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië visumfaciliteringsovereenkomsten in werking getreden als een eerste concrete stap in de richting
van visumvrijstelling voor hun burgers. Met elk van deze landen is in 2008 een dialoog over
visumliberalisering gestart, waarna er stappenplannen zijn opgesteld. De besluiten inzake
visumvrije toegang tot het Schengengebied zijn gebaseerd op de vorderingen die de betrokken
landen maken met de uitvoering van belangrijke hervormingen op gebieden als het versterken van
de rechtsstaat, het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, corruptie en illegale migratie en het
verbeteren van hun bestuurlijk vermogen voor grenscontroles en beveiliging van documenten.

1

In de gewijzigde verordening van eind 2009 wordt ook Kosovo overeenkomstig Resolutie
1244/99 van de VN-Veiligheidsraad vermeld, met als gevolg dat personen die in Kosovo
wonen een visum behoeven als zij naar de EU reizen (15521/09).

15848/10

8

NL

8-9.XI.2010
Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS)
De ministers hebben zich op basis van een discussienota (15561/10) verder beraden op het
Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS). Het GEAS omvat een pakket van zes
wetgevingsvoorstellen die de EU-lidstaten hebben toegezegd uiterlijk in 2012 te zullen aannemen.
Het debat was hoofdzakelijk gewijd aan de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sedert de
zitting van de Raad in oktober, meer bepaald wat betreft de vier voorstellen die zijn aangemerkt als
prioritaire instrumenten van het wetgevingsaspect van het GEAS: de richtlijnen over erkenning en
over langdurig ingezetenen en de verordeningen over Dublin II en Eurodac. Voorts heeft het
voorzitterschap een aantal mogelijke prioriteiten voor het nieuwe Europees Ondersteuningsbureau
voor asielzaken (EASO) aangemerkt, die een afspiegeling vormen van de bespreking tijdens de
ministeriële conferentie over asiel van september 2010. Het EASO zal binnenkort operationeel zijn
en moet een belangrijk instrument worden voor praktische samenwerking en solidariteit op
asielgebied.
Met betrekking tot de Eurodac-verordening hebben alle lidstaten die het woord namen, laten weten
teleurgesteld te zijn dat de bepaling inzake toegang van de wetshandhavingsautoriteiten tot
Eurodac-gegevens in het meest recente Commissievoorstel is weggelaten. Sommige lidstaten
benadrukten dat het solidariteitsbeginsel op passende wijze tot uiting moet komen in de
ontwikkeling van de volgende fase van het GEAS, onder meer in het kader van de besprekingen
over de herziening van het Dublin II-mechanisme. In de huidige tekst van de Dublin II-verordening
staat dat de lidstaten waar een asielzoeker voor het eerst het grondgebied van de EU betreedt,
verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene.
De Commissie was ingenomen met de vorderingen in de onderhandelingen over de diverse
wetgevingsvoorstellen. Zij verklaarde zich bereid om de problematiek van de toegang van
wetshandhavingsautoriteiten in het kader van de Eurodac-verordening opnieuw te bezien. Daarnaast
verklaarde de Commissie dat zij in 2011 gewijzigde voorstellen wil indienen met betrekking tot de
twee andere wetgevingsdossiers die deel uitmaken van het totaalpakket, namelijk de richtlijn inzake
opvang en de richtlijn inzake procedures.
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Uitvoering van de Prüm-besluiten
De Raad heeft bevestigd dat de meeste lidstaten de Prüm-besluiten (Besluiten 2008/615/JBZ en
2008/616/JBZ van de Raad) tijdig zullen kunnen uitvoeren. Dankzij de twee besluiten krijgen de
wetshandhavingsinstanties van de lidstaten extra hulpmiddelen voor de bestrijding van zware
criminaliteit en terrorisme, met name door een betere geautomatiseerde uitwisseling van gegevens
inzake DNA, vingerafdrukken en voertuigkentekens.
Sommige lidstaten ondervinden echter problemen om de termijn van 26 augustus 2011 voor de
uitvoering van de bepalingen inzake de geautomatiseerde uitwisseling van de drie soorten gegevens
te halen. Deze problemen hebben te maken met informatica, financiën, logistiek, justitie en
politieke besluitvorming, en er zijn ook personeelstekorten. De ministers kwamen overeen dat de
betrokken lidstaten hun inspanningen moeten opvoeren en dat de reeds operationele lidstaten meer
technische bijstand moeten leveren.
EU-beleidscyclus voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit
De Raad heeft de conclusies over de totstandbrenging en uitvoering van een EU-beleidscyclus voor
georganiseerde en zware internationale criminaliteit besproken en aangenomen (15358/10).
In de conclusies staat een beperkte beleidscyclus voor de jaren 2011 tot en met 2013 beschreven,
met de maatregelen en initiatieven die in deze periode moeten worden genomen alsook de leidende
actoren, andere betrokken actoren en de planning. Tevens wordt benadrukt dat deze eerste
beleidscyclus moet fungeren als basis voor een volwaardige beleidscyclus voor de jaren 2013-2017.
In het algemeen bestaat de beleidscyclus uit vier stappen:
–

Beleidsontwikkeling op basis van een EU-dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde
criminaliteit (EU SOCTA), welke voorziet in een compleet en grondig overzicht van
criminele dreigingen die een impact hebben op de Europese Unie. De EU SOCTA wordt
opgesteld door agentschappen en bureaus van de EU, onder leiding van Europol.

–

Beleids- en besluitvorming aan de hand van een beperkt aantal prioriteiten, zowel
regionaal als in heel Europa, door de Raad. Voor elke prioriteit zal de Commissie, samen
met deskundigen uit de betrokken EU-agentschappen/bureaus en de lidstaten, een
strategisch meerjarenplan (MASP) opstellen.
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–

Uitvoering en monitoring van jaarlijkse operationele actieplannen (OAP) die moeten
sporen met de in het MASP geformuleerde strategische doelen. De lidstaten en de
agentschappen/bureaus zetten de MASP's om in OAP's. De OAP's worden gevalideerd
door het Permanent Comité binnenlandse veiligheid (COSI) van de Raad.

–

Aan het eind van de beleidscyclus wordt een grondige evaluatie verricht die zal worden
meegenomen in de volgende beleidscyclus. De Commissie wordt opgedragen deze
evaluatie uit te voeren en de resultaten ervan aan de Raad toe te zenden.

De reikwijdte van de beleidscyclus 2011-2013 is beperkt tot georganiseerde en zware internationale
criminaliteit. Indien er in de toekomst andere beleidscycli tot stand worden gebracht (bijvoorbeeld
voor terrorismebestrijding of rampenbeheersing), dienen zij gebaseerd te zijn op dezelfde methode
en planning zodat het politieke niveau op hetzelfde ogenblik prioriteiten kan vastleggen.
In dit verband heeft de Commissie verklaard dat zij op 17 november 2010 een mededeling over de
interneveiligheidsstrategie zal bekendmaken, die vervolgens aan de Raad JBZ op 2 en 3 december
zal worden voorgelegd. De follow-up van de interneveiligheidsstrategie moet worden afgestemd op
de EU-beleidscyclus.
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Europees onderzoeksbevel
Wederzijdse erkenning als basis om het een lidstaat van de EU mogelijk te maken op verzoek van
een andere lidstaat van de EU onderzoeksmaatregelen uit te voeren, met dit doel voor ogen hebben
de ministers een eerste oriënterend debat gehouden over de invoering van een Europees
onderzoeksbevel in strafzaken.
Aan de hand van een werkdocument (15531/10) concentreerden de ministers zich bij hun debat op
de volgende hoofdpunten die de kern van het wederzijdse-erkenningsbeginsel raken:
–

Hoe kunnen mogelijke gronden voor weigering zo veel mogelijk worden beperkt? De
meeste lidstaten steunden het voorstel van het voorzitterschap om afstand te nemen van
een algemene grond voor weigering en in plaats daarvan een gedifferentieerde benadering
te volgen al naar gelang de mate van ingrijpendheid van de onderzoeksmaatregelen.
Volgens deze gedachte zou er een brede flexibiliteit gehandhaafd blijven voor de
alleringrijpendste maatregelen zoals de interceptie van telecommunicatie.

–

Hoe de proportionaliteit van een verzoek kan worden gevrijwaard zonder dat de
samenwerking stagneert: De meeste lidstaten waren het ermee eens dat het de
uitvaardigende staat moet zijn die de proportionaliteit van een verzoek beoordeelt.
Sommige delegaties meenden echter dat de uitvoerende staat hiertoe eveneens het recht
dient te hebben.

–

Wat moet er gebeuren met de kosten voor de uitvoerende staat, zoals de gevolgen voor
diens personele middelen? Een besproken mogelijkheid is dat in welomschreven
omstandigheden de kosten tussen de uitvaardigende en de uitvoerende staat worden
gedeeld. Daarenboven meende een meerderheid van de lidstaten dat de kosten geen grond
voor weigering mogen vormen.

Het Europees onderzoeksbevel is een initiatief dat in mei 2010 door zeven lidstaten is ingediend
(9288/10)1. Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten aan het Europees onderzoeksbevel deel te
nemen door gebruik te maken van de opt-in-mogelijkheid waarin Protocol Nr. 21 van het Verdrag
van Lissabon voorziet. Ierland en Denemarken nemen niet deel.
Het belangrijkste doel van dit initiatief is het een lidstaat van de EU (de "uitvaardigende staat")
mogelijk te maken een Europees Onderzoeksbevel uit te vaardigen en dit aan een andere lidstaat (de
"uitvoerende lidstaat") te zenden ten einde een of meer specifieke onderzoeksmaatregelen te laten
uitvoeren om bewijs te verzamelen. Tot dergelijke onderzoeksmaatregelen zouden bijvoorbeeld
behoren het horen van getuigen, huiszoekingen en inbeslagnemingen, evenals, met extra
waarborgen, de interceptie van telecommunicatie, observatie, infiltratie en inzage in
bankrekeningen.
Voor meer informatie zie de achtergrondnota van de Raad.

1

België, Bulgarije, Estland, Oostenrijk, Slovenië, Spanje en Zweden.
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Recht op informatie in strafprocedures
Het recht, in de gehele EU, om na te zijn aangehouden schriftelijk geïnformeerd te worden, dat een
onderdeel vormt van de bescherming van het recht op een eerlijk proces, - dat is wat de ministers
tijdens een openbare zitting aan de hand van een werkdocument besproken hebben (15618/10). Zij
verwelkomden de vooruitgang die tijdens de jongste onderhandelingen werd geboekt en verzochten
de voorbereidende instanties van de Raad de onopgeloste punten verder te behandelen.
Deze punten betreffen onder meer de precieze wijze waarop de verdachte over zijn rechten wordt
ingelicht, het onderscheid tussen de verschillende fasen van de strafrechtelijke procedure, op grond
waarvan de rechten in elk van deze fasen kunnen verschillen, het recht op toegang tot het
procesdossier en het gebruik van de term "procesdossier", die in sommige lidstaten onbekend is,
alsook de kostenproblematiek.
Het voorzitterschap stelt zich ten doel tijdens de Raadszitting in december met betrekking tot dit
dossier tot een algemene oriëntatie te komen. Een van de hoofdproblemen is rekening te houden
met de diverse rechtsystemen, in het bijzonder de verschillen tussen de "common law"-landen en de
landen met continentaal recht.
Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben besloten aan de richtlijn deel te nemen door gebruik te
maken van de opt-in-mogelijkheid waarin Protocol Nr. 21 van het Verdrag van Lissabon voorziet.
Denemarken neemt geen deel.
Het voorstel is de tweede stap binnen een ruimer pakket wetgevings- en andere initiatieven ter
versterking van de procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures.
Bestrijding van nieuwe vormen van cybercriminaliteit
Maatregelen ter bestrijding van nieuwe vormen van cybercriminaliteit, in het bijzonder
grootschalige cyberaanvallen, maken de kern uit van het wetgevingsvoorstel dat de Commissie bij
de Raad heeft ingediend (14436/10). Het belangrijkste doel van het voorstel is de meest
doeltreffende aanpak tegen de snel toenemende dreiging die van de cybercriminaliteit uitgaat, te
volgen en de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten versterken.
De ministers waren ingenomen met het voorstel en verzochten de voorbereidende Raadsinstanties
de werkzaamheden aan dit dossier met bekwame spoed ter hand te nemen.
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Stand van het drugsprobleem in Europa anno 2010
De Commissie heeft, tezamen met de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs
en drugsverslaving (EWDD), de ministers ingelicht over het voortgangsverslag van de Commissie
over het EU-actieplan inzake drugs (2009-2012) en het jaarverslag van het EWDD over de stand
van het drugsprobleem in Europa anno 2010.
In het verslag van het EWDD, dat op 10 november 2010 officieel wordt gepresenteerd, wordt een
gedetailleerde beoordeling van de situatie in Europa inzake drugs in 2009. Het is gebaseerd op
inlichtingen die in de vorm van een nationaal verslag aan het EWDD zijn verstrekt door de lidstaten
van de EU, door de kandidaat-lidstaten Kroatië en Turkije alsook door Noorwegen. Enkele van de
belangrijkste cijfers die door de directeur van het centrum werden besproken zijn:
–

het aantal burgers van de EU dat gedurende het afgelopen jaar ten minste eenmaal drugs
heeft gebruikt wordt geschat op zo'n 25 à 30 miljoen;

–

heroïne blijft het grootste probleem van alle drugs in Europa en is verantwoordelijk voor
het grootste deel van de 7 à 8000 drugsdoden per jaar;

–

stimulerende drugs als cocaïne, amfetamine en ecstasy vormen een ander hoofdprobleem,
met een geschat aantal gebruikers van 4 miljoen voor cocaïne en 2,5 miljoen voor ecstasy
in Europa tijdens het afgelopen jaar;

–

polydrugsgebruik, dat wil zeggen het gecombineerd gebruik van verboden en toegestane
stoffen, waaronder alcohol, vluchtige stoffen en tabak is een groeiende bron van zorg;

–

cannabis blijft de meest gebruikte drug met een geschatte 23 miljoen gebruikers in het
afgelopen jaar, van wie 4 miljoen de drug (bijna) dagelijks gebruiken;

–

vorig jaar werden op de markt 24 nieuwe stoffen aangetroffen, hetgeen een record vormt.

In het verslag van de Commissie (15671/10) wordt een inventaris opgemaakt van de resultaten en
de vooruitgang die verwezenlijkt zijn sinds in november 2008 het EU-actieplan inzake drugs
(2009-2012) werd aangenomen (16116/08). Hierin worden ook de belangrijkste problemen
aangegeven die nog moeten worden aangepakt.
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Diversen
Precursoren voor explosieven
Beperken van het in de handel brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven via een
geharmoniseerde aanpak op EU niveau, ten einde terreuraanslagen te voorkomen, is het doel van
een wetgevingsvoorstel dat de Commissie bij de Raad heeft ingediend(14376/10). De ministers
waren ingenomen met het voorstel en verzochten de voorbereidende Raadsinstanties met de
werkzaamheden aan dit dossier te beginnen.
Met de voorgestelde regelgeving wordt het probleem aangepakt dat bepaalde chemicaliën misbruikt
worden als precursoren voor eigengemaakte explosieven, het meest gebruikte middel bij de
uitvoering van terreuraanslagen. Thans heeft het algemene publiek betrekkelijk gemakkelijk
toegang tot deze chemicaliën. Ook het internet is een gemakkelijk kanaal om precursoren aan te
kopen.
De bestaande maatregelen op verschillende niveaus zijn ofwel niet specifiek gericht op de
veiligheidsrisico's die met bepaalde chemicaliën samenhangen of gelden niet voor de gehele EU.
Dat impliceert dat precursoren die in één land het voorwerp uitmaken van beperkingen of controles,
in een ander land gemakkelijk verkrijgbaar zijn.
Het doel van de verordening is te zorgen voor een alomvattende aanpak op EU-niveau die de
huidige verschillen in de nationale benaderingen zoveel mogelijk beperkt. Dit zal de werking van de
interne markt verbeteren en voorkomen dat terroristen en andere criminelen profiteren van de lagere
normen in bepaalde lidstaten.
De werkingssfeer van het voorstel is beperkt tot een korte lijst van chemische stoffen en mengsels
van die stoffen die het meest tot bezorgdheid stemmen, en tot de verkoop ervan aan particulieren
(dat wil zeggen: niet aan professionele gebruikers of in verrichtingen tussen bedrijven).
Dit doel wordt bereikt door:
–

het vaststellen van concentratiedrempels voor de verkoop van bepaalde precursoren aan het
grote publiek, met voor bepaalde precursoren een systeem om verdachte transacties te
melden. De consument blijft wel toegang houden tot de chemische stoffen, mits de
concentratie daarvan onder een bepaalde drempel blijft. Toegang tot hogere concentraties
wordt niet uitgesloten maar beperkt en gecontroleerd.

–

Het ontwikkelen van een vergunningensysteem voor consumenten om de verkoop van
hogere concentraties mogelijk te maken.
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–

vrijwillige maatregelen toevoegen om de ontwikkeling en de uitvoering van deze
beleidsoptie te ondersteunen, door gebruik te maken van specifiek onderwijs en opleiding,
en voorlichting, en middels steun voor maatregelen ten behoeve van middelgrote en kleine
bij de voorzieningsketen betrokken bedrijven.

Het is de bedoeling dat deze voorgestelde maatregelen zeer spoedig te realiseren zijn, als onderdeel
van de afdeling "preventie" van de terrorismebestrijdingsstrategie van de EU, die de Raad JBZ op
1 december 2005 heeft goedgekeurd.
Proces van Praag : Migratiestromen en grenscontrole aan de oostelijke en zuidoostelijke
grenzen
Hoe kunnen de migratiestromen en de grenscontrole aan de oostelijke en zuidoostelijke grenzen van
de EU beter worden beheerst? Namens vijf lidstaten (de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen,
Roemenië en Slowakije) hebben de Hongaarse en de Tsjechische minister plannen ingediend om de
werkzaamheden betreffende het zogenaamde "proces van Praag - bouwen aan mobiliteitspartnerschappen" voort te zetten.
Het proces van Praag is een gezamenlijke verklaring die is goedgekeurd tijdens een ministeriële
conferentie in april 2009, die beoogt de EU zich sterker te laten beijveren voor de invoering van een
flexibel en resultaatgericht samenwerkingsmechanisme met de voornaamste doorgangs- en
herkomstlanden langs de Oost- en Zuidoost-Europese migratieroutes (Gemeenschap van
onafhankelijke staten, Westelijke Balkan en Turkije). Het Poolse voorzitterschap van de EU wenst
de tweede ministeriële conferentie in oktober 2011 te Krakau te doen plaatsvinden.
Mediterraan bureau voor de jeugd
De Franse minister deelde de Raad mede dat begin volgend jaar een Mediterraan bureau voor de
jeugd wordt geopend. Het voornaamste doel van het initiatief is het opzetten van een
mobiliteitsprogramma voor de jeugd van het Middellandse-Zeegebied. Dit omvat onder andere het
certificeren van masters- en post-doctorale programma's, waarvoor studenten beurzen kunnen
krijgen, alsmede het opzetten van een platform voor werkervaring en banen.
Dit intergouvernementele initiatief is op 14 december 2009 te Parijs genomen door 16 landen aan
de noord- en de zuidzijde van de Middellandse Zee (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië,
Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Italië, Libanon, Malta, Montenegro, Marokko, Slovenië,
Spanje, Tunesië en Turkije). In het kader van dit project is het mogelijk later nog andere lidstaten
van de Unie voor het Middellandse Zeegebied op te nemen.
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GEMENGD COMITÉ: SIS II, FRONTEX, netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen, visumliberalisering en visumwederkerigheid
In de marge van de Raadszitting heeft het Gemengd Comité (de EU plus Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein en Zwitserland) de volgende onderwerpen besproken:
SIS II
Inzake SIS II nam het comité nota van de geboekte vooruitgang. Het deed dit aan de hand van de
algemene planning en van de alomvattende begrotingsraming die tijdens de Raadszitting van
oktober waren ingediend. Volgens de algemene planning zou SIS II in het eerste kwartaal van 2013
operationeel moeten worden.
Voor meer informatie, zie de achtergrondnota van de Raad.
Frontex-verordening
Het comité heeft de stand van zaken besproken met betrekking tot de herziene regels voor Frontex,
het Europees agentschap voor de buitengrenzen. Enkele van de nog onopgeloste zaken zijn de
ontwikkeling van een gezamenlijk geïntegreerd risico-analysemodel, de verwerking van
persoonsgegevens en de oprichting van een Europees systeem van grenswachten.
De voorbereidende Raadsinstanties zullen de behandeling van de tekst voortzetten. De
onderhandelingen met het Europees Parlement zijn nog niet begonnen.
Op 24 februari 2010 heeft de Commissie een voorstel ingediend tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2007/2004 van de Raad (6898/10)
Netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen
Het comité beluisterde een voortgangsverslag over de onderhandelingen betreffende de herziene
regels van het netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (ILO) (11966/09).) Het ILOnetwerk is in 2004 opgericht als een instrument voor de samenwerking bij het beheer van de
migratiestromen en van de buitengrenzen van de EU.
De wijzigingen ten opzichte van Verordening (EG) nr. 377/2004 hebben vooral ten doel het gebruik
van het netwerk efficiënter te maken door te zorgen voor een wettelijke basis voor de
samenwerking tussen het Frontex en de ILO-netwerken, het gebruik van een intern IT-instrument
voor de regelmatige uitwisseling van informatie en praktische ervaringen te bevorderen, te wijzen
op de mogelijkheid om voor de oprichting en een soepele werking van ILO-netwerken gebruik te
maken van het Europees Buitengrenzenfonds (EBF), en het verslagleggingssysteem betreffende de
activiteiten van het ILO-netwerk te rationaliseren.
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Visumliberalisering voor Albanië en Bosnië en Herzegovina
Het comité heeft zich gebogen over het punt visumliberalisering voor de burgers van Albanië en
Bosnië en Herzegovina. Hierna kwam de Raad overeen dat burgers van Albanië en Bosnië en
Herzegovina die in het bezit zijn van biometrische paspoorten zonder visum naar en door het
Schengengebied kunnen reizen. Deze visumvrije regeling zal naar verwacht medio december 2010
ingaan.
Voor meer inlichtingen zie de bovenbedoelde afzonderlijke nota.
Visumwederkerigheid: Zesde verslag van de Commissie
De Raad heeft een gedachtewisseling gehouden over het zesde verslag betreffende de
wederkerigheid op visumgebied (15992/10). De ministers verzochten de voorbereidende instanties
van de Raad om een uitvoeriger analyse van het verslag en verzochten de Commissie verder te
werken aan volledige visumwederkerigheid met alle landen die inbreuk maken op het
wederkerigheidsbeginsel als omschreven in Verordening 539/2001.
In het op 5 november 2010 goedgekeurde verslag wordt de nadruk gelegd op de vooruitgang die
met een aantal landen op weg naar volledige visumwederkerigheid is geboekt, en komen die
gevallen aan de orde waarin non-reciprociteit zich blijft voordoen.
Wat Canada betreft schetst het verslag de stand van zaken van de onderhandelingen over de
herinvoering door dit land van de visumplicht voor Tsjechische onderdanen in juli 2009 en gaat het
ook in op de nog steeds geldende visumplicht voor de burgers van Bulgarije en Roemenië.
In het verslag wordt ook gekeken naar de betrekkingen op visumgebied met de Verenigde Staten
van Amerika. Vier lidstaten van de EU zijn nog niet opgenomen in het Amerikaanse Visa Waiver
Program (Bulgarije, Cyprus, Polen en Roemenië). Daarnaast wordt in dit verslag verwezen naar de
invoering van een vergoeding in verband met het Amerikaanse elektronisch systeem voor
reisvergunningen (ESTA).
In het verslag wordt voorts lovend gesproken over de met Brazilië bereikte visumovereenkomsten
betreffende houders van een gewoon paspoort (13712/10) en voor houders van een diplomatiek of
dienstpaspoort(13708/10). De twee overeenkomsten werden in de marge van de Raadszitting
ondertekend. Voor nadere informatie wordt verwezen naar deze persmededeling.
Verordening (EG) nr. 539/2001 bevat onder meer twee lijsten: een lijst van de derde landen
waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum wanneer zij reizen naar de EU en
naar met Schengen geassocieerde landen (negatieve lijst), en een lijst van derde landen waarvan de
onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (positieve lijst). Krachtens deze verordening als gewijzigd
bij Verordening 851/2005 moet de Commissie regelmatig verslag uitbrengen over aangelegenheden
die verband houden met een situatie van niet-wederkerigheid met derde landen die op de positieve
lijst staan.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Overeenkomsten met Georgië
De Raad heeft het Europees Parlement om goedkeuring verzocht (15542/10) met het oog op de
aanneming van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de
Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (10304/10). De Raad
heeft het Europees Parlement tevens om goedkeuring verzocht (15201/10) met het oog op de
aanneming van het besluit betreffende de ondertekening van een overnameovereenkomst tussen de
Europese Unie en Georgië (14654/10).
Europese Politieacademie
De Raad heeft een ontwerp-samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Politieacademie
(CEPOL) en de Kroatische politieacademie goedgekeurd (11592/10). Hij heeft tevens een aantal
wijzigingen van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Politieacademie
en de IJslandse nationale politieacademie, de Noorse politiehogeschool en het Zwitserse politieinstituut (11591/10) goedgekeurd.
Enfast - Europees netwerk van teams voor de actieve opsporing van voortvluchtigen Resolutie
De Raad heeft de resolutie in document 15382/10 aangenomen.
Paraatheid voor en de reactie op een CBRN-aanslag - Conclusies
De Raad heeft de conclusies in document 15465/10 aangenomen.
Innovatieve oplossingen voor het financieren van rampenpreventie - Conclusies
De Raad heeft de conclusies in document 14971/10 aangenomen.
Europol-werkprogramma 2011
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het werkprogramma 2011 van de Europese
Politiedienst (Europol)1 (10098/10), zoals dat is aangenomen door de Raad van bestuur van Europol
in het licht van het advies van de Commissie. De Raad heeft het werkprogramma van Europol ter
informatie aan het Europees Parlement toegezonden.

1

PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
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Voorkomen en verminderen van de gezondheids- en sociale risico's ten gevolge van het
gebruik van illegale drugs in recreatieve gelegenheden - Conclusies
De Raad heeft de conclusies in document 15452/10 aangenomen.
Voorkomen en bestrijden van criminaliteit in het vrachtvervoer over de weg en het aanleggen
van beveiligde parkeerterreinen voor vrachtwagens - Resolutie
De Raad heeft de resolutie in document 12083/4/10 aangenomen.
GEGEVENSBESCHERMING
Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens - Slowakije
De Raad heeft besluiten aangenomen betreffende, respectievelijk, de start van de geautomatiseerde
uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije (14616/10) en de start van de
automatische uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije (14606/10).
EXTERNE BETREKKINGEN
Sierra Leone - Einde van de beperkende maatregelen
De Raad heeft vandaag zonder debat een besluit aangenomen houdende intrekking van de
beperkende maatregelen ten aanzien van Sierra Leone die in 1998 op grond van Gemeenschappelijk
Standpunt 98/409/GBVB waren ingesteld. De EU-maatregelen, die werden toegepast overeenkomstig Resolutie 1171(1998) van de VN-Veiligheidsraad, zijn niet langer nodig aangezien de VNVeiligheidsraad op 29 september 2010 Resolutie 1940(2010) heeft aangenomen waarbij de VNmaatregelen worden ingetrokken (14864/10).
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Betrekkingen met Oekraïne
De Raad heeft besluiten aangenomen betreffende:
–

de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, inzake
een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne over de algemene beginselen
voor de deelname van Oekraïne aan EU-programma's;

–

de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van een protocol bij de
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne,
anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne over de
algemene beginselen voor de deelname van Oekraïne aan EU-programma's. De tekst van
het protocol is aan het besluit gehecht.

De Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, is op 1 maart 1998 inwerking getreden. Het Europees
Nabuurschapsbeleid van 2004 biedt de partners onder andere de mogelijkheid om op basis van hun
verdiensten en wanneer de rechtsgrondslagen zulks veroorloven, deel te nemen aan communautaire
agentschappen en programma's.
Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de
Europese Gemeenschap vervangen en opgevolgd door de Europese Unie. Het protocol moet
derhalve namens de Europese Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan
op een latere datum.
Betrekkingen met Jordanië
De Raad heeft een protocol bij de Europees-mediterrane Associatieovereenkomst met Jordanië, dat
bedoeld is om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU, aan het
Europees Parlement toegezonden met het verzoek om goedkeuring, met het oog op de latere sluiting
van dit protocol.
Jaarverslag 2010 over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie en de tenuitvoerlegging
van de externe bijstand in 2009 - Conclusies
De Raad heeft de conclusies in document 14908/10 aangenomen.

______________
*

PB: document 13962/10 bijvoegen.
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Beperkende maatregelen tegen Ivoorkust - Schriftelijke procedure
De Raad heeft besloten tot een vrijstelling op het EU-wapenembargo jegens Ivoorkust (aangenomen
op 29 oktober 2010), met als enig doel de verkoop of de uitvoer van niet-dodelijke militaire
uitrusting die nodig is voor de handhaving van de openbare orde tijdens de presidentsverkiezingen
op 31 oktober en 28 november 2010 toe te staan (overeenkomstig Resolutie 1946 van de VNVeiligheidsraad van 15 oktober 2010). Alle andere beperkende maatregelen blijven voor
onbepaalde duur van kracht (15254/10).
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Overeenkomst EU-Noorwegen over handelspreferenties
De Raad heeft een besluit aangenomen houdende goedkeuring van de ondertekening van een
overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor
landbouwproducten op grond van artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte (14204/10, 14372/10).
ENERGIE
Permanente Partnerschapsraad EU-Rusland betreffende energie
De Raad heeft nota genomen van de ontwerp-agenda voor de vijfde zitting van de Permanente
Partnerschapsraad EU-Rusland betreffende energie, die op 22 november 2010 in Brussel zal
plaatsvinden.
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MILIEU
Ruimtelijke informatie
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen een ontwerp-verordening van de Commissie
tot wijziging van de verordening betreffende de technische voorschriften voor de interoperabiliteit
van verzamelingen gegevens, ter uitvoering van Richtlijn 2007/2 waarbij een infrastructuur voor
ruimtelijke informatie in de EU wordt opgericht teneinde de beleidsvorming inzake activiteiten die
een invloed kunnen hebben op het milieu te ondersteunen (12873/10).
Geïntegreerde verontreinigingspreventie en -bestrijding
De Raad heeft heden zijn goedkeuring gehecht aan een herziene richtlijn inzake emissies door de
industrie, die erop gericht is de emissie te beperken van verontreinigende stoffen die schadelijk zijn
voor het milieu en in verband worden gebracht met kanker, astma en zure regen (31/10 + 15400/10
+ ADD1).
De richtlijn inzake emissies door de industrie heeft ten doel de verontreiniging van de lucht, het
water en de bodem door industriële installaties te voorkomen en te beheersen. Zij voorziet in
regulering van een brede waaier van verontreinigende stoffen waaronder zwavel- en
stikstofverbindingen, stofdeeltjes, asbest en zware metalen. De richtlijn is gericht op verbetering
van de plaatselijke lucht-, water- en bodemkwaliteit, en niet op een vermindering van de
aardopwarmingseffecten van sommige van die stoffen.
Voor meer informatie: zie persmededeling 15965/10.
Gegevensvergaring over schepen - Internationale Veiligheidsmanagementcode
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een
besluit tot vaststelling van een geharmoniseerd formulier voor verslagen overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 336/2006 inzake de implementatie van de Internationale
Veiligheidsmanagementcode in de EU (g).
De lidstaten moeten de Commissie om de twee jaar alle informatie meedelen die nodig is voor de
opstelling van een verslag over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 336/2006.
Voor dit besluit geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat heeft gegeven,
kan de Commissie bijgevolg, behoudens bezwaar van het Europees Parlement, de verordening
aannemen.
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VISSERIJ
Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een wijziging van het Verdrag inzake toekomstige
multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan
(11076/10 + 11076/10 COR 1). De wijziging is door de Algemene raad van de Visserijorganisatie
voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) vastgesteld in 2007 en 2008, en
beoogt het verdrag beter in overeenstemming te brengen met andere recente regionale verdragen en
internationale instrumenten op visserijgebied en er moderne concepten van visserijbeheer in op te
nemen.
TRANSPARANTIE
Toegang van het publiek tot documenten
De Raad heeft de volgende antwoorden aangenomen:
–

het antwoord op confirmatief verzoek 20/c/01/10 (14343/10);

–

het antwoord op confirmatief verzoek 21/c/01/10, waarbij de Duitse, de Deense, de Finse,
de Zweedse en de Britse delegatie tegenstemden (14425/10);

–

het antwoord op confirmatief verzoek 22/c/02/10 (14488/10); en

–

het antwoord op confirmatief verzoek 23/c/01/10 (14610/10).
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