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Geachte heer Grapperhaus,
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met belangstelling
kennisgenomen van de publicatie van de Europese Commissie betreffende de Aanbeveling van de
Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Internationale Criminele
Politieorganisatie (ICPO-Interpol)1 (hierna: Aanbeveling).
De GroenLinks-fractieleden hebben kennisgenomen van de Aanbeveling en het bijbehorende BNCfiche2. Zij zijn van mening dat de aanbevolen verdere samenwerking tussen Interpol en Frontex
verdere overweging behoeft, in het licht van berichten en lopende onderzoeken over mogelijke
betrokkenheid van Frontex bij mensenrechtenschendingen, waaronder pushbacks. Met betrekking
hierop hebben deze leden enkele vragen aan u.
Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie
In de Aanbeveling wordt gesteld dat Frontex’ European Travel Information and Authorisation System
Central Unit toegang krijgt tot de Stolen and Lost Travel Documents en Travel Documents
Associated with Notices databases van Interpol, en dat daarnaast ‘categorie 1-personeel’ van
Frontex directe toegang krijgt tot Interpol-databases die relevant zijn om hun taak uit te voeren, in
plaats van dat deze toegang via een verbindingsofficier plaatsvindt. De leden van de GroenLinksfractie begrijpen dat een deel van het categorie 1-personeel deel uitmaakt van de teams die zich in
de operationele gebieden bezighouden met grenscontrole en terugkeer, zoals gespecificeerd in
artikel 82, eerste lid, van Verordening (EU) 2019/1896.
Het kabinet stelt ten aanzien van de proportionaliteit dat de toegang tot Interpol-databanken van
EU-agentschappen beperkt dient te blijven tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.
1

COM(2021)177; zie voor de behandeling in de Eerste Kamer dossier E210016 op www.europapoort.nl.

2

Kamerstukken I 2020/21, 35 857, A.

datum
ons kenmerk
blad

19 juli 2021
169599u
2

Zullen er in de onderhandelingen, naar uw inschatting, andere databases dan de twee
bovengenoemde aan bod komen voor mogelijke toegang door Frontex-personeel? Voor welke
Interpol-databases zou u toegang in het geval van Frontex niet proportioneel achten?
In oktober 2020 berichtte een collectief journalistiek onderzoek over mogelijke betrokkenheid van
Frontex bij pushbacks in Griekenland.3 Sindsdien zijn er meerdere stappen gezet om de mogelijke
betrokkenheid van Frontex bij mensenrechtenschendingen in verschillende lidstaten te onderzoeken,
waaronder de recent opgezette permanent Scrutiny Group for Frontex in het Europees Parlement.
Het onderzoek van de Scrutiny Group loopt nog.
Ziet u, in het licht van deze berichten en het nog lopende onderzoek, enige mensenrechtelijke
risico’s in het uitbreiden van de samenwerking tussen Frontex en Interpol dan wel het geven van
directere toegang tot Interpol-databases aan Frontex-personeel, zoals voorgesteld in de
Aanbeveling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke risico’s? En hoe kunnen die risico’s naar uw mening
voldoende worden ondervangen? Bent u het met de GroenLinks-fractieleden eens dat het toekennen
van verdere bevoegdheden (in dit geval in de vorm van directe toegang tot Interpol-informatie) aan
een orgaan dat wordt onderzocht vanwege zware beschuldigingen, onverstandig is? Zo nee, waarom
niet?
Zowel de Europese Commissie als het kabinet stellen dat in de onderhandelingen over een
samenwerkingsovereenkomst gegevensbescherming en grondrechten centraal dienen te staan. De
leden van de GroenLinks-fractie merken op dat, onder andere in het geval van de bovengenoemde
berichten ten aanzien van Frontex, het vaststellen van grondrechtelijke standaarden bij het
uitvoeren van bevoegdheden vaak niet genoeg is – streng toezicht is ook een vereiste. Hoe
beoordeelt u de mogelijkheden voor toezicht op de bevoegdheden die Frontex in het voorstel worden
toegekend? Zijn deze, naar uw mening, voldoende streng en verplichtend om de navolging van
gegevensbescherming en grondrechten in het uitvoeren van deze (samenwerkings)bevoegdheden te
verzekeren? Zo nee, wat zou hier nog aan toegevoegd moeten worden, en op welke wijze bent u
van plan zich hiervoor in te zetten?
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie – bij voorkeur binnen
vier weken na dagtekening van deze brief – met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,

M.M. de Boer
Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
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