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1. E1300101 

Gezamenlijke mededeling over de strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie: 

een open, veilige en beveiligde cyberspace 

en 

E1300112 

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau 

van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU 

 

De commissie besluit het leveren van inbreng aan te houden en opnieuw te agenderen als de 

Tweede Kamer heeft gestemd over het plaatsen van een behandelvoorbehoud bij de 

ontwerprichtlijn en het daarop volgende Algemeen Overleg heeft plaatsgevonden. De 

commissie heeft geen behoefte aan een technische briefing door het Nationaal Cyber 

Security Centrum (NCSC) en door de Europese Commissie. 

 

2. E1300153 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband 

met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde 

reizigers (RTP) 

en 

E1300164 

Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde 

reizigers (RTP) 

en 

E1300175 

Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de 

registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de 

buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden 
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De commissie neemt de voorstellen voor kennisgeving aan. Omdat enkele fracties afwezig 

zijn, besluit zij de korte aantekeningen van deze vergadering expliciet onder de aandacht 

van de leden van de commissie te brengen, opdat deze desgewenst aan kunnen geven dat 

zij de voorstellen alsnog in behandeling willen nemen. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


