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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

JUSTITIE 

Gegevensbescherming 

De ministers hebben vooruitgang geboekt bij de besprekingen over het EU-kader voor gegevens-
bescherming. De Raad heeft een partiële algemene oriëntatie bereikt over specifieke aspecten van 
de ontwerpverordening tot vaststelling van een algemeen juridisch kader van de EU voor gegevens-
bescherming. De partiële algemene oriëntatie bevat bepalingen die van cruciaal belang zijn voor de 
openbare sector en bepalingen die verband houden met specifieke situaties op het gebied van 
gegevensverwerking. 

De Raad heeft op basis van een door het voorzitterschap gepresenteerd voorstel, ook gedebatteerd 
over het éénloketsysteem. Een meerderheid van de ministers onderschreef de algemene architectuur 
van het voorstel en het voorzitterschap concludeerde dat er de komende maanden extra technisch 
werk zal moeten worden verricht. 

Andrea Orlando, Italiaans minister van Justitie en voorzitter van de Raad zei: "Vandaag hebben we 
overeenstemming bereikt over twee van de meest gevoelige politieke kwesties wat de hervorming 
van de gegevensbescherming betreft. We beschouwen dit als een belangrijk resultaat voor het 
voorzitterschap en een beslissende stap op weg naar een algemeen akkoord over dit ingewikkelde 
en belangrijke dossier." 

Insolventieprocedure 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een politiek akkoord met het Europees Parlement over 
nieuwe regels voor insolventieprocedures voor de gehele EU. 

De nieuwe regels moeten grensoverschrijdende insolventieprocedures efficiënter en doeltreffender 
maken, zowel schuldeisers als schuldenaren ten goede komen, de overlevingskansen van 
ondernemingen faciliteren en ondernemers een tweede kans bieden. 

Andere vraagstukken 

De Raad heeft een algemene oriëntatie bereikt over twee voorstellen: een richtlijn ter versterking 
van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij 
het proces aanwezig te zijn, en een verordening tot wijzing van de verordening inzake de Europese 
procedure voor geringe vorderingen en van de verordening inzake de Europese betalings-
bevelprocedure. 

Beide akkoorden effenen het pad voor het openen van onderhandelingen met het Europees 
Parlement. 
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BINNENLANDSE ZAKEN 

Het beheer van migratiestromen 

De ministers hebben hun tevredenheid geuit over de vorderingen bij de uitvoering van de 
operationele taken die in kaart zijn gebracht door de Taskforce Middellandse Zeegebied en in de 
conclusies van de Raad van 10 oktober 2014 over maatregelen om de migratiestromen beter te 
beheersen. 

Zij waren ook verheugd over de geslaagde start, op 1 november, van de door de EU gefinancierde 
Triton-operatie, die de grensbewaking in de wateren bij de Italiaanse kust moet versterken. Het 
voorzitterschap bedankte alle landen die aan deze door Frontex geleide operatie deelnemen voor 
hun actieve bijdrage tot dit succes. 

Wat acties in derde landen betreft, sprak de Raad zijn waardering uit voor de resultaten die zijn 
geboekt tijdens recente ministeriële bijeenkomsten die door het Italiaanse voorzitterschap zijn 
georganiseerd. 

Angelino Alfano, Italiaans minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Raad zei: 
"Tijdens onze besprekingen hebben we opnieuw gewezen op het belang van de conclusies die in 
oktober in Luxemburg zijn aangenomen. We beschikken nu over een duurzame aanpak om op een 
structurele manier met migratiedruk om te gaan, die verder gaat dan onmiddellijke nood-
maatregelen. Dat is de lijn die we moeten volgen." 

Buitenlandse strijders 

De Raad heeft uitvoerig gedebatteerd over buitenlandse strijders, op grond van een door de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding voorbereide discussienota. De ministers boden politieke 
sturing op twee specifieke gebieden waar vorderingen nodig zijn: de juridische respons en een 
verdere verbetering van de informatie-uitwisseling. 

Angelino Alfano, Italiaans minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Raad zei: "We 
hebben nota genomen van de vooruitgang die is bereikt bij de uitvoering van de maatregelen om het 
fenomeen van buitenlandse strijders aan te pakken. Iedereen heeft aangegeven verdere 
werkzaamheden op deze gebieden te zullen steunen." 

De Raad nam ook de richtsnoeren aan bij de EU-strategie ter bestrijding van radicalisering en 
rekrutering van terroristen. 

EU-PNR-richtlijn 

De ministers zijn overeengekomen dat, conform de opdracht van de Europese Raad, de richtlijn 
betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, dringend moet 
worden aangenomen. 

De Raad riep het Europees Parlement opnieuw op zo spoedig mogelijk zijn standpunt vast te stellen, 
zodat de onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen. 
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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: 
de heer Koen GEENS minister van Justitie 
de heer Bart TOMMELEIN staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, 

Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 

de heer Jam JAMBON vice-eerste minister en minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie 
der gebouwen 

de heer Theo FRANCKEN staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 
Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de 
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 

Bulgarije: 
de heer Hristo IVANOV minister van Justitie 
de heer Vesselin VUCHKOV minister van Binnenlandse Zaken 

Tsjechië: 
mevrouw Helena VÁLKOVÁ minister van Justitie 
de heer Milan CHOVANEC minister van Binnenlandse Zaken 

Denemarken: 
mevrouw Mette FREDERIKSEN minister van Justitie 
de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN permanent vertegenwoordiger 

Duitsland: 
de heer Heiko MAAS minister van Justitie en Consumentenbescherming 
de heer Thomas DE MAIZIÈRE minister van Binnenlandse Zaken 

Estland: 
de heer Andres ANVELT minister van Justitie 
de heer Hanno PEVKUR minister van Binnenlandse Zaken 

Ierland: 
mevrouw Frances FITZGERALD minister van Justitie en Gelijke Kansen 
de heer Dara MURPHY onderminister, belast met Europese Zaken en 

Gegevensbescherming 

Griekenland: 
de heer Serafim TSOKAS secretaris-generaal Beschermingsbeleid 
mevrouw Alexandra PAPADOPOULOU permanent vertegenwoordiger 

Spanje: 
de heer Rafael CATALÁ POLO minister van Justitie 
de heer Francisco MARTINEZ staatssecretaris van Veiligheid 

Frankrijk: 
mevrouw Christiane TAUBIRA grootzegelbewaarder, minister van Justitie 
de heer Bernard CAZENEUVE minister van Binnenlandse Zaken 

Kroatië: 
de heer Orsat MILJENIĆ minister van Justitie 
de heer Mato ŠKRABALO permanent vertegenwoordiger 

Italië: 
de heer Angelino ALFANO minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Andrea ORLANDO minister van Justitie 

Cyprus: 
de heer Socrates HASIKOS minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Ionas NICOLAOU minister van Justitie en Openbare Orde 

Letland: 
de heer Dzintars RASNAČS minister van Justitie 
de heer Rihards KOZLOVSKIS minister van Binnenlandse Zaken 
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Litouwen: 
de heer Juozas BERNATONIS minister van Justitie 
de heer Elvinas JANKEVIČIUS viceminister van Binnenlandse Zaken 

Luxemburg: 
de heer Etienne SCHNEIDER viceminister-president, minister van Economische Zaken, 

minister van Binnenlandse Veiligheid, minister van 
Defensie 

de heer Christian BRAUN permanent vertegenwoordiger 

Hongarije: 
de heer László TRÓCSÁNYI minister van Justitie 
de heer Károly KONTRÁT parlementair staatssecretaris en viceminister, ministerie 

van Binnenlandse Zaken 

Malta: 
de heer Owen BONNICI minister van Justitie, Cultuur en Lokaal Bestuur 
mevrouw Marlene BONNICI permanent vertegenwoordiger 

Nederland: 
de heer Ivo OPSTELTEN minister van Veiligheid en Justitie 
de heer Fred TEEVEN minister van Immigratie 

(ook belast met veiligheids- en justitieaangelegenheden) 

Oostenrijk: 
de heer Wolfgang BRANDSTETTER minister van Justitie 
mevrouw Johanna MIKL-LEITNER minister van Binnenlandse Zaken 

Polen: 
de heer Grzegorz GRABARCZYK minister van Justitie 
de heer Piotr STACHAŃCZYK staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse Zaken 

Portugal 
de heer António COSTA MOURA staatssecretaris van Justitie 
mevrouw Anabele RODRIGUES minister van Binnenlandse Zaken 

Roemenië: 
de heer Robert-Marius CAZANCIUC minister van Justitie 
de heer Bogdan TOHĂNEANU staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse Zaken 

Slovenië: 
de heer Goran KLEMENČIČ minister van Justitie 
mevrouw Vesna GYÖRKÖS ŽNIDAR minister van Binnenlandse Zaken 

Slowakije: 
mevrouw Monika JANKOVSKÁ staatssecretaris, ministerie van Justitie 
mevrouw Marian SALOŇ staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse Zaken 

Finland: 
mevrouw Anna-Maja HENRIKSSON minister van Justitie 
mevrouw Marjo ANTTOORA staatssecretaris bij de minister van Binnenlandse Zaken 

Zweden: 
de heer Morgan JOHANSSON minister van Justitie en Migratie 
de heer Anders YGEMAN minister van Binnenlandse Zaken 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Chris GRAYLING Lord Chancellor, minister van Justitie 
mevrouw Theresa MAY minister van Binnenlandse Zaken 

 

Commissie: 
mevrouw Věra JOUROVÁ lid 
de heer Dimitris AVRAMOPOULOS lid 
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BESPROKEN PUNTEN 

JUSTITIE 

Verordening gegevensbescherming 

De Raad is tot een partiële algemene oriëntatie gekomen met betrekking tot specifieke elementen 
van de ontwerpverordening tot vaststelling van een algemeen EU-kader voor gegevensbescherming 
(16140/14), met dien verstande dat: 

– er pas een akkoord is als er over alles een akkoord is bereikt; 

– er niet wordt vooruitgelopen op horizontale kwesties; 

– het voorzitterschap hierdoor geen mandaat krijgt om met het Europees Parlement 
informele trialoogbesprekingen aan te gaan over de tekst. 

De partiële algemene oriëntatie geldt voor een aantal artikelen die van cruciaal belang zijn voor de 
publieke sector (artikel 1, artikel 6, leden 2 en 3, en artikel 21) en voor hoofdstuk IX (bepalingen in 
verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensbescherming) en de bijbehorende 
overwegingen. 

De Raad debatteerde, naar aanleiding van een door het voorzitterschap gepresenteerd voorstel, ook 
over het éénloketsysteem (15656/1/14 REV 1). Een meerderheid van de ministers onderschreef de 
algemene architectuur van het voorstel en het voorzitterschap concludeerde dat er de komende 
maanden op basis van deze elementen extra technisch werk zal moeten worden verricht. 

De Raad sprak reeds in oktober en december 2013 zijn algemene steun uit voor het beginsel dat de 
verordening in grote transnationale zaken een éénloketsysteem moet bieden, dat resulteert in 
één toezichthoudend besluit, snel is, zorgt voor een consequente toepassing, rechtszekerheid biedt 
en de administratieve last verlicht. Dit is een belangrijke factor om de kostenefficiëntie van de 
regels voor gegevensbescherming bij internationale handel te vergroten, en zodoende bij te dragen 
tot de groei van de digitale economie. 

Tevens concludeerden de ministers dat de deskundigen moeten onderzoeken hoe personen en 
besluitvormingsautoriteit "dichter bij elkaar" kunnen worden gebracht, door de plaatselijke 
toezichthoudende autoriteiten bij de besluitvorming te betrekken. Overigens gaf de juridische dienst 
van de Raad in december 2013 aan dat het huidige, op basis van technische werkzaamheden 
ontwikkelde model voor de betrokkenen een dermate gecompliceerd systeem zou zijn, dat het niet 
verenigbaar zal zijn met het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st16/st16140.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15656-re01.nl14.pdf
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Het huidige voorstel is een poging om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Juridische dienst 
van de Raad en het aspect "dicht bij elkaar" te verbeteren. Conform het voorstel zal het éénloket-
systeem slechts tussenbeide komen in belangrijke grensoverschrijdende gevallen, en zal het 
neerkomen op samenwerking tussen en gezamenlijke besluitvorming door diverse betrokken 
gegevensbeschermingsautoriteiten. In het voorstel staat dat het gezamenlijk besluit wordt 
vastgesteld door de gegevensbeschermingsautoriteit die het meest geschikt is om vanuit het 
standpunt van de betrokkene de meest doeltreffende bescherming te bieden. In praktijk betekent dit 
dat de plaatselijke autoriteit het besluit vaststelt in alle gevallen die ten ten nadele van de 
betrokkene kunnen uitvallen, en hem aldus in staat stelt bij zijn eigen rechter beroep aan te tekenen 
tegen het besluit van de gegevensbeschermingsautoriteit. 

Vermoeden van onschuld 

De Raad is tot een algemene oriëntatie gekomen over een voorstel voor een richtlijn inzake de 
versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in straf-
procedures bij het proces aanwezig te zijn (16531/14). 

Deze richtlijn heeft als doel het recht op een eerlijk proces in strafzaken te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen over bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en 
het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn. 

Deze algemene oriëntatie vormt de basis voor onderhandelingen met het Europees Parlement om 
een akkoord te bereiken over de definitieve tekst van de richtlijn. 

Europees Openbaar Ministerie 

Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het 
voorstel tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie (EPPO). 

De ministers voerden ook een oriënterend debat over hoe de onafhankelijkheid in de besluitvorming 
van het EPPO het beste kan worden gewaarborgd. De huidige tekst gaat ervan uit dat de Europese 
aanklagers toezicht houden op onderzoeken en vervolgingen in hun lidstaten van herkomst, en dat 
instructies aan de gedelegeerde Europese aanklagers in de lidstaten via hen verlopen. 

Om de onafhankelijkheid van de Europese aanklagers te waarborgen en te vergroten, kwamen de 
ministers overeen dieper in te gaan op de versterking van de regels in artikel 13 (benoeming en 
ontslag van de Europese hoofdaanklager en de plaatsvervangende Europese hoofdaanklagers) 
en artikel 14 (benoeming en ontslag van de Europese aanklagers), volgens de lijn die het 
voorzitterschap heeft uitgezet (15862/1/14 REV 1) en op basis van een nieuwe ontwerptekst. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st16/st16531.en14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15862-re01.nl14.pdf
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In maart 2014 besprak de Raad de structuur van het EPPO en de afbakening van zijn taken en 
bevoegdheden. De ministers waren het er in het algemeen over eens dat het Europees Openbaar 
Ministerie zal worden georganiseerd op basis van een college van openbare aanklagers uit de 
lidstaten. 

In juni 2014 bevestigde de Raad, als basis voor verdere bespreking, de beginselen van een 
collegiaal gestructureerd EPPO. De ministers bevestigden tevens het beginsel dat het EPPO een 
prioritaire bevoegdheid heeft voor het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten die de 
financiële belangen van de Unie aantasten (9834/1/14 REV 1), maar dat de nationale autoriteiten in 
beginsel een parallelle bevoegdheid behouden. 

De voorgestelde verordening moet misdrijven tegen de financiële belangen van de Unie helpen 
bestrijden door het instellen van een Europees Openbaar Ministerie dat hiervoor bevoegd is. 
De rechtsgrond en de regels voor de instelling van het Europees Openbaar Ministerie zijn 
neergelegd in artikel 86 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 
De voorgestelde verordening wordt vastgesteld volgens een bijzondere wetgevingsprocedure: de 
Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement. 
De Verdragen bepalen dat, bij gebrek aan eenparigheid in de Raad, een groep van ten minste 
negen lidstaten een nauwere samenwerking kan aangaan. 

De Commissie diende haar voorstel in op 17 juli 2013 (12558/13). 

Europees agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) 

De Raad heeft overeenstemming bereikt over een partiële algemene oriëntatie betreffende een 
verordening inzake het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) 
(16139/14). De bepalingen betreffende de Europese openbare aanklager en hoofdstuk IV over 
gegevensbescherming vallen niet onder de partiële algemene oriëntatie omdat zij verband houden 
met andere wetgevingsvoorstellen, die nog niet zijn aangenomen. 

Het voorstel heeft ten doel de efficiëntie van Eurojust te verhogen door een nieuw bestuursmodel in 
te voeren. Tevens wordt ernaar gestreefd de operationele doeltreffendheid van Eurojust te 
vergroten door de status en de bevoegdheden van de nationale leden homogeen vast te stellen. 
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het onderscheid tussen de operationele taken en 
de beheerstaken van het college, de oprichting van een raad van bestuur, nieuwe bepalingen 
aangaande de jaarlijkse en meerjarenprogrammering, de vertegenwoordiging van de Commissie in 
de raad van bestuur, en een gedetailleerde beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken van 
de administratief directeur. 

Deze nieuwe verordening brengt de werking en de structuur van Eurojust in overeenstemming met 
het Verdrag van Lissabon. Daarnaast vergroot zij de democratische legitimiteit van Eurojust: het 
Europees Parlement en de nationale parlementen zullen meer worden betrokken bij de evaluatie van 
de activiteiten van Eurojust. 

De Commissie heeft haar voorstel in juli 2013 gepresenteerd (12566/13). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st09/st09834-re01.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st12/st12558.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st16/st16139.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st12/st12566.nl13.pdf
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Insolventieprocedure 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een politiek akkoord met het Europees Parlement over 
nieuwe regels inzake insolventieprocedures voor de gehele EU (15414/14 + ADD 1). 

De nieuwe regels moeten grensoverschrijdende insolventieprocedures efficiënter en doeltreffender 
maken, zowel schuldeisers als schuldenaren ten goede komen, de overlevingskansen van 
ondernemingen faciliteren en ondernemers een tweede kans bieden. Zij zullen de huidige 
insolventieverordening ook doen aansluiten bij ontwikkelingen in nationale insolventiewetten die 
sinds de inwerkingtreding van de verordening in 2002 zijn ingevoerd. 

Zie voor nadere informatie de persmededeling. 

Europese procedure inzake geringe vorderingen 

De Raad heeft overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie voor een verordening tot 
wijzing van de verordening inzake de Europese procedure voor geringe vorderingen en van de 
verordening inzake de Europees betalingsbevelprocedure (15841/14). De algemene oriëntatie vormt 
de basis voor onderhandelingen met het Europees Parlement om een akkoord over de definitieve 
tekst van de verordening veilig te stellen. 

De voorgestelde wijzigingsverordening heeft tot doel de efficiëntie te verbeteren van de 
verordening inzake de Europese procedure voor geringe vorderingen, door met name aan te sluiten 
bij de technische vooruitgang die in de rechtsstelsels van de lidstaten is geboekt, en de procedure in 
meer gevallen toegankelijk te maken, vooral voor ondernemingen. 

Daartoe zijn in de overeengekomen algemene oriëntatie de volgende wijzigingen aangebracht: 

– het plafond voor een geringe vordering is verdubbeld, en opgetrokken van 2 000 euro tot 
4 000 euro; 

– de lidstaten zijn verplicht om voor de gerechtskosten betaling op afstand aan te bieden; 

– er moet vaker gebruik worden gemaakt van de moderne technologie voor mondelinge 
behandelingen en bewijsverkrijging, en voor de communicatie tussen de rechtbank en de 
partijen, en er wordt een algemeen kader tot stand gebracht dat het mogelijk maakt om, 
onder bepaalde voorwaarden, gebruik te maken van elektronische middelen voor de 
betekening en kennisgeving van documenten; 

– de gevallen waarin vertaling is vereist van het certificaat voor de tenuitvoerlegging van de 
beslissing die in de Europese procedure voor geringe vorderingen wordt gegeven (en de 
kosten daarvan), worden zo veel mogelijk beperkt; 

– er wordt een brug geslagen tussen de Europese procedure voor geringe vorderingen en de 
Europees betalingsbevelprocedure door de eiser toe te staan gebruik te maken van de 
Europese procedure voor geringe vorderingen wanneer een verweerschrift is ingediend 
tegen een Europees betalingsbevel. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15414.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15414-ad01.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st16/st16151.en14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15841.nl14.pdf
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De Europese procedure voor geringe vorderingen is voor burgers en bedrijven een belangrijk 
instrument omdat het de toegang tot de rechter verbetert door grensoverschrijdende geringe 
vorderingen in burgerlijke en handelszaken te vereenvoudigen en de kosten te drukken. 
De procedure is ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 861/2007 en wordt sinds 1 januari 2009 
toegepast. 

Een in deze procedure gegeven beslissing moet in de andere lidstaten worden erkend en ten uitvoer 
worden gelegd zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid nodig is. De procedure is facultatief 
en wordt aangeboden als alternatief voor de mogelijkheden die het nationaal recht van de lidstaten 
biedt. 

Wederzijdse erkenning van openbare documenten 

De Raad heeft een bespreking gewijd aan de ontwerpverordening ter bevordering van het vrije 
verkeer van burgers en bedrijven door het vereenvoudigen van de vereisten voor het overleggen van 
bepaalde openbare documenten in de Europese Unie. 

Tijdens de bespreking lag het accent op vier kwesties: het toepassingsgebied, vertalingen, 
meertalige modelformulieren en het verband tussen de toekomstige verordening en andere 
instrumenten. De ministers namen over deze thema's richtsnoeren aan, zodat het werk op technisch 
niveau kan worden voortgezet (15843/14). Overeenkomstig de richtsnoeren zal het toepassings-
gebied van het voorstel beperkt worden tot zaken met betrekking tot de burgerlijke stand. 

Doel van de voorgestelde verordening is de procedures voor het grensoverschrijdende gebruik en de 
wederzijdse aanvaarding van openbare documenten tussen de lidstaten te vereenvoudigen, en aldus 
bij te dragen tot het creëren van een Europa voor de burgers en een goed functionerende interne 
markt voor EU-ondernemingen. 

Dit voorstel had oorspronkelijk betrekking op openbare akten die zijn afgegeven door autoriteiten 
van de lidstaten en die formele bewijskracht hebben op het gebied van geboorte, overlijden, naam, 
huwelijk, geregistreerd partnerschap, ouderschap, adoptie, woonplaats, burgerschap, nationaliteit, 
vastgoed, rechtsvorm en vertegenwoordiging van een vennootschap of andere onderneming, 
intellectuele-eigendomsrechten en de afwezigheid van een strafblad. Op grond van dit 
verordeningsvoorstel zijn die documenten vrijgesteld van elke vorm van legalisatie en soortgelijke 
formaliteiten. Documenten die zijn opgesteld door particulieren en documenten die zijn afgegeven 
door autoriteiten van derde landen, vallen buiten het toepassingsgebied. 

Het voorstel bevat ook meertalige EU-modelformulieren betreffende geboorte, overlijden, huwelijk, 
geregistreerd partnerschap en rechtsvorm en vertegenwoordiging van een vennootschap of andere 
onderneming. 

De Commissie diende haar voorstel in op 24 april 2013 (9037/13). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15843.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09037.nl13.pdf
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Huwelijksvermogensregimes en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde 
partnerschappen 

Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende twee voor-
stellen: de verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensregimes 
en de verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen ter zake van de vermogensrechtelijke gevolgen van 
geregistreerde partnerschappen (16171/14). 

Deze voorstellen vervolledigen het kader van EU-instrumenten voor de justitiële samenwerking 
in familierecht, dat bestaat uit de Verordening Brussel IIa inzake scheiding en ouderlijke 
verantwoordelijkheid (Verordening (EG) nr. 2201/2003), de Rome III-verordening inzake het op 
echtscheiding toepasselijke recht (Verordening (EU) nr. 1259/2010), de Verordening onderhouds-
verplichtingen (Verordening (EG) nr. 4/2009) en de Verordening erfopvolging (Verordening (EU) 
nr. 650/2012). 

Beide verordeningen hebben tot doel vast te stellen welke rechter bevoegd is voor en welke 
wetgeving van toepassing is op het gebied van huwelijksvermogensregimes en op het gebied van de 
vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. Het vrije verkeer van 
rechterlijke beslissingen op dat gebied zal op dezelfde wijze gewaarborgd worden als de erkenning 
en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen uit hoofde van de verordening erfopvolging. 

De verordeningen laten de onderliggende instituten van huwelijken en partnerschappen onverlet; 
die blijven bepaald worden door het nationale recht van de lidstaten. Niets verplicht een lidstaat 
waarvan het recht de instelling van geregistreerde partnerschappen niet kent, dit instituut in 
te stellen. 

De verordeningen bevatten ook een reeks waarborgen opdat de nationale rechtsstelsel worden 
geëerbiedigd. Een lidstaat is bijvoorbeeld niet verplicht zijn bevoegdheid uit te oefenen wanneer het 
instituut van partnerschap niet in zijn nationale wetgeving is opgenomen; in dat specifieke geval is 
voorzien in alternatieve rechtsgronden, zodat partners zich tot een bevoegde rechterlijke instantie 
kunnen wenden. 

Voor zover mogelijk bevatten beide verordeningen parallelle bepalingen, om ervoor te zorgen dat 
echtgenoten en partners gelijk worden behandeld. 

Tijdens de onderhandelingen in de Raad is met betrekking tot beide verordeningen aanzienlijke 
vooruitgang geboekt. Sommige lidstaten hebben evenwel meer tijd nodig om zich op nationaal 
niveau verder te bezinnen. Het Italiaanse voorzitterschap heeft tegen deze achtergrond voor beide 
verordeningen een mogelijke compromistekst voorgelegd; die weerspiegelt de tot dusver verrichte 
werkzaamheden en vormt het begin van een bezinningsperiode op nationaal niveau. 

De Raad zal deze aangelegenheid zo spoedig mogelijk, en uiterlijk eind 2015, opnieuw bespreken. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st16/st16171.nl14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1417629960334&uri=CELEX:32010R1259
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1417630003603&uri=CELEX:32009R0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1417630052144&uri=CELEX:32012R0650
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1417630052144&uri=CELEX:32012R0650
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Informatie van het voorzitterschap 

Het voorzitterschap heeft de Raad geïnformeerd over een aantal wetgevingsvoorstellen, waaronder: 

– de richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
(15730/14); 

– de richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de 
vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees 
aanhoudingsbevel (15490/14); 

– de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen 
van de Unie schaadt (15221/14). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15730.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl14/st15/st15490.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15221.nl14.pdf
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Binnenlandse Zaken 

Het beheer van migratiestromen 

De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) hebben de ministers 
geïnformeerd over de uitvoering van de operationele taken die in kaart zijn gebracht door de 
Taskforce Middellandse Zeegebied en over de follow-up van de conclusies van de Raad 
van 10 oktober 2014 over maatregelen om de migratiestromen beter te beheersen. 

De Raad nam nota van de scorekaart van de Commissie en was verheugd over de vooruitgang die 
tot dusver bij de uitvoering van deze operationele acties is geboekt. 

De ministers waren verheugd over de geslaagde start, op 1 november, van de door de EU 
gefinancierde Triton-operatie, die de grensbewaking in de wateren bij de Italiaanse kust moet 
versterken. Het voorzitterschap bedankte alle landen die aan deze door Frontex geleide operatie 
deelnemen voor hun actieve bijdrage tot dit succes. 

Ook de behoefte aan een grote inzet van de EU voor hervestiging was een kernpunt van het debat. 
De Commissie benadrukte dat Europa zich dringend extra moet inspannen op het gebied van 
hervestiging van vluchtelingen, en wees erop dat zij momenteel de mogelijkheid bekijkt om een 
plan voor te leggen voor een proefproject betreffende hervestiging. 

Sommige lidstaten beklemtoonden het belang van zo'n initiatief, gezien de zeer ongelijke verdeling 
van vluchtelingen over de lidstaten, terwijl volgens anderen hervestiging alleen op basis van een 
vrijwillige aanpak kan geschieden. 

Wat acties in derde landen betreft, sprak de Raad zijn waardering uit voor de resultaten van de 
ministerconferenties over migratie en ontwikkeling (Rabat-proces) en over het nieuwe initiatief in 
de Hoorn van Afrika (Khartoem-proces), die op 27 en 28 november in Rome plaatsvonden. Er was 
ook lof voor het resultaat van de bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Buitenlandse Zaken van de EU, die gericht was op een betere coördinatie van de interne en externe 
aspecten van migratie. 

De ministers verzochten de Commissie en de EDEO de Raad op de hoogte te blijven houden van de 
uitvoering van de acties ter zake, zodat de voornaamste uitdagingen in verband met asiel en 
migratie kunnen worden aangepakt. 

Terrorismebestrijding 

– Buitenlandse strijders 

De Raad heeft uitvoerig gedebatteerd over buitenlandse strijders, op grond van een door de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding voorbereide discussienota. De ministers boden politieke 
sturing op twee specifieke gebieden waar vorderingen nodig zijn: de juridische respons en een 
verdere verbetering van de informatie-uitwisseling. 
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Wat de respons op justitiegebied betreft, kwamen de ministers overeen na te gaan of het nodig is 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ te evalueren, met name in het licht van de onlangs aangenomen 
Resolutie 2178(2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

Wat informatie-uitwisseling betreft, kwam de Raad overeen dat aan Europol alle ter zake dienende 
informatie moet worden verstrekt en dat aan de in het agentschap opgezette samenwerkings-
structuren moet worden deelgenomen. Tevens verzocht hij de lidstaten om optimaal gebruik te 
maken van de mogelijkheden om met Eurojust informatie over vervolgingen en veroordelingen uit 
te wisselen. 

Het Italiaanse voorzitterschap presenteerde ook een aantal specifieke initiatieven die tijdens het 
halfjaar zijn ontplooid zoals de oprichting, in partnerschap met Europol, van een netwerk van 
contactpunten over buitenlandse strijders, waaraan inmiddels reeds tien lidstaten deelnemen. 

De ministers namen nota van de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van maatregelen om 
dit fenomeen aan te pakken en spraken hun steun uit voor verdere werkzaamheden op dit gebied. 

De Raad zal tijdens zijn volgende zitting op het thema van de buitenlandse strijders terugkomen. 

– Richtsnoeren voor de EU-strategie ter bestrijding van radicalisering en rekrutering 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan richtsnoeren voor de EU-strategie ter bestrijding van 
radicalisering en rekrutering van terroristen. Die richtsnoeren zijn opgesteld ter uitvoering van de 
in juni door de Raad aangenomen herziene EU-strategie (9956/14). 

De ministers van Binnenlandse Zaken hadden in juni 2013 om deze herziening verzocht (9447/13); 
zij is tot stand gekomen naar aanleiding van een mededeling van de Commissie betreffende de 
bestrijding van gewelddadig extremisme van januari van dit jaar (5451/14). 

De belangrijkste doelstelling van de strategie is te voorkomen dat mensen radicaliseren en worden 
geworven voor terroristische activiteiten, en te verhinderen dat zich een nieuwe generatie terroristen 
aandient. 

Daartoe benadrukt de herziene strategie dat het noodzakelijk is: 
– veiligheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen te bevorderen; 
– ervoor te zorgen dat gematigde meningen meer aandacht krijgen dan extremistische 

ideeën; 
– de communicatie van de overheid te verbeteren; 
– boodschappen die gericht zijn tegen het terrorisme te ondersteunen; 
– radicalisering en werving voor terrorisme via internet tegen te gaan; 
– eerstelijnswerkers uit diverse sectoren op te leiden en in te zetten en aan capaciteitsopbouw 

op dat gebied te doen; 
– individuele personen en het maatschappelijk middenveld te ondersteunen om ze 

weerbaarder te maken; 
– afstandnemingsinitiatieven te ondersteunen; 
– verder onderzoek naar de tendensen en uitdagingen van radicalisering en werving voor 

terrorisme te ondersteunen; 
– interne en externe maatregelen tegen radicalisering op elkaar af te stemmen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002F0475
http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11580.doc.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st09/st09956.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09447.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st05/st05451.nl14.pdf
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– EU-terrorismebestrijdingsstrategie 

De Raad heeft nota genomen van het verslag over de uitvoering van de terrorismebestrijdings-
strategie van de EU, dat is gepresenteerd door de EU-coördinator voor terrorismebestrijding 
(15799/14 + ADD 1). 

Het verslag geeft een overzicht van de meest recente resultaten voor de verschillende hoofdlijnen 
van de strategie, en geeft aan op welke gebieden maatregelen zullen worden genomen. Het bestrijkt 
de periode van december 2012 tot medio oktober 2014. 

De terrorismebestrijdingsstrategie van de EU is in december 2005 vastgesteld en vormt het kader 
voor de activiteiten die de EU op dit terrein ontplooit (14469/4/05 REV 4). 

– Strategie betreffende de financiering van terrorisme 

De Raad heeft nota genomen van het verslag over de uitvoering van de herziene strategie 
betreffende de financiering van terrorisme, dat is gepresenteerd door de EU-coördinator voor 
terrorismebestrijding (12243/14). 

Het verslag, dat is opgesteld in samenwerking met de Commissie, schetst de vooruitgang die bij het 
verwezenlijken van de in de herziene strategie genoemde doelstellingen is geboekt. Het bevat ook 
een aantal aanbevelingen over hoe de strategie doeltreffender kan worden toegepast. 

Het verslag bestrijkt de periode vanaf de publicatie van het laatste verslag in 2011 tot en met 
juli 2014. 

In juli 2008 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan een herziene strategie inzake terrorisme-
financiering (11778/1/08 REV 1). Hij gaf de coördinator voor terrorismebestrijding de opdracht om 
in samenwerking met de Commissie te zorgen voor de follow-up. 

– EU PNR-richtlijn 

De Raad heeft nota genomen van de informatie van het voorzitterschap over het voorstel voor een 
richtlijn over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit. 

De ministers waren het erover eens dat deze richtlijn dringend moet worden aangenomen, conform 
de opdracht van de Europese Raad, en riepen het Europees Parlement opnieuw op zo spoedig 
mogelijk zijn standpunt vast te stellen, zodat het de onderhandelingen met de Raad kan beginnen. 

De Raad bepaalde zijn standpunt in april 2012 (8916/12) 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15799.en14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st15/st15799-ad01re01.en14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/05/st14/st14469-re04.nl05.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st12/st12243.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/08/st11/st11778-re01.nl08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st08/st08916.nl12.pdf
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Algemeen doel van het richtlijnvoorstel is het invoeren van een samenhangende regeling inzake 
persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers voor de gehele EU, door te voorzien in één EU-model 
voor alle lidstaten die de nieuwe voorschriften toepassen, en te zorgen voor samenwerking tussen 
de betrokken instanties binnen de Unie. Als gevolg daarvan zullen alle luchtvaartmaatschappijen 
die vliegen op routes waarvoor de nieuwe voorschriften gelden, PNR-gegevens moeten verstrekken 
aan de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten. Deze autoriteiten zullen de gegevens - die 
reeds door luchtvaartmaatschappijen worden verzameld - echter alleen mogen gebruiken voor het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware (grens-
overschrijdende) criminaliteit. 
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DIVERSEN 

Onder de rubriek "Diversen" is de Raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot 
een aantal wetgevingsvoorstellen, waaronder: 

– de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde en 
onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten (herschikking), en 

– de verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming dat is ingediend door een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, 
broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven. 

Het voorzitterschap heeft de ministers geïnformeerd over: 

– het resultaat van de meest recente ministeriële bijeenkomst EU-VS inzake JBZ, die 
plaatsvond in Washington op 12 en 13 november 2013; 

– de activiteiten van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en 
witwassen (CRIM), ingesteld door het Europees Parlement; 

– de IVe Europees-Afrikaanse ministeriële conferentie over migratie en ontwikkeling 
(proces van Rabat), die plaatsvond in Rome, op 26 en 27 november 2014; 

– het Migratieroute-initiatief EU-Hoorn van Afrika (proces van Khartoem), dat plaatsvond 
in Rome, op 28 november 2014; 

– de Gezamenlijke informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken en de 
ministers van Binnenlandse Zaken, die is gehouden in Rome, op 27 november 2014. 

De Sloveense delegatie informeerde de ministers over de uitkomst van de ministeriële bijeenkomst 
in het kader van het Salzburg Forum, die werd gehouden in Brdo pri Kranju (Slovenië), 
op 11 en 12 november 2014. 

De ministers van Letland informeerden the Raad over de prioriteiten op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken van het aantredend Lets voorzitterschap van de EU; dat voorzitterschap is 
voornemens om ter zake intensief samen te werken met de Europese Commissie en het Europees 
Parlement. 

Het voorzitterschap zal het accent leggen op een sterker gegevensbeschermingskader en het 
verstevigen van de bescherming van de financiële belangen van de EU alsook van de procedurele 
rechten in strafprocedures, en de verdere ontwikkeling van de agenda voor "Rechtvaardigheid 
voor Groei". 
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Wat justitie betreft zal het voorzitterschap het accent leggen op een sterker gegevensbeschermings-
kader en het verstevigen van de bescherming van de financiële belangen van de EU alsook van de 
procedurele rechten in strafprocedures, en de verdere ontwikkeling van de agenda voor "Recht-
vaardigheid voor Groei". 

De ministers van Binnenlandse Zaken legden de nadruk op migratiestromen, terrorismebestrijding 
met bijzondere aandacht voor buitenlandse strijders, en de Interneveiligheidsstrategie, als 
belangrijke thema's op het gebied van binnenlandse zaken de komende zes maanden. 
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GEMENGD COMITÉ 

Het beheer van migratiestromen 

De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) hebben het Comité 
geïnformeerd over de uitvoering van de operationele taken die in kaart zijn gebracht door de 
Taskforce Middellandse Zeegebied en over de follow-up van de conclusies van de Raad van 
10 oktober 2014 over maatregelen om de migratiestromen beter te beheersen. 

Zie punt hierboven. 

Functioneren van het Schengengebied 

– Schengenevaluaties 

Het Comité heeft van gedachten gewisseld over het Afsluitend verslag en conclusies van de Raad 
over 15 jaar Schengenevaluaties in Raadsverband. 

Het verslag bestaat uit een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten in het kader van Schengen 
gedurende de afgelopen vijftien jaar, en gaat in op de toekomstige rol van de Raad naar aanleiding 
van de toepassing van het nieuwe systeem voor de Schengengovernance. 

Na afloop van de gedachtewisseling hechtte de Raad zijn goedkeuring aan de conclusies. 

– Zesde halfjaarlijks verslag over het functioneren van het Schengengebied 

Het Comité heeft het zesde halfjaarlijks verslag van de Commissie over het functioneren van het 
Schengengebied (1 mei - 31 oktober 2014) besproken (15783/14) en heeft zich ingenomen getoond 
met het werk van de afgelopen maanden ter versterking van het Schengengebied en van het 
wederzijdse vertrouwen. 

De Europese Raad verklaarde in juni 2011 dat de beleidslijnen en de samenwerking in de 
Schengenruimte verder moeten worden versterkt, teneinde het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten te vergroten. Op 8 maart 2012 nam de Raad conclusies aan (7417/12) betreffende richt-
snoeren voor de versterking van de politieke governance in het Schengengebied. De conclusies 
vermelden dat de Raad is overeengekomen ter zake eenmaal per voorzitterschap een bespreking op 
ministerieel niveau te houden, en dat hij ingenomen is met het voorstel van de Commissie om 
regelmatig verslagen over deze kwestie in te dienen. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/146074.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15783.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st07/st07417.nl12.pdf
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Richtlijn gegevensbescherming 

Het voorzitterschap heeft het Comité geïnformeerd over de stand van zaken (15730/14) van het 
voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

Diversen 

Onder de rubriek "Diversen" is het Comité geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking 
tot een aantal wetgevingsvoorstellen, waaronder: 

– het pakket slimme grenzen; 

– de verordening tot vaststelling van een rondreisvisum en tot wijziging van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en (EG) 
nr. 767/2008; 

– de verordening betreffende de visumcode van de Unie (Visumcode) (herschikking). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15730.nl14.pdf
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Begroting voor SISNET voor 2015 

De Raad heeft de begroting 2015 aangenomen voor de installatie en de werking van de 
communicatie-infrastructuur voor Schengen (SISNET). Het totale budget bedraagt EUR 755 000. 
Voor meer informatie: 15483/14. 

Actieplan inzake illegale vuurwapenhandel - de EU en Zuidoost-Europa 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het actieplan inzake illegale vuurwapenhandel tussen 
de EU en Zuidoost-Europa (2015-2019) Zie voor nadere bijzonderheden: 15516/14. 

Rol van samenwerking bij wetshandhaving in de strijd tegen voedselcriminaliteit 

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over de rol van samenwerking bij wetshandhaving in de 
strijd tegen voedselcriminaliteit (15623/14). 

Georganiseerde misdaad - @ON 

De Raad heeft een resolutie aangenomen over het opzetten van een operationeel netwerk (@ON) 
voor de bestrijding van maffieuze groepen die zich bezighouden met zware en georganiseerde 
misdaad. 

Voor meer informatie: 14929/1/14 REV 1. 

Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland 

De Raad heeft een besluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens in Letland aangenomen (15445/14). 

Letland heeft de algemene bepalingen betreffende gegevensbescherming volledig uitgevoerd en is 
gemachtigd om persoonsgegevens te ontvangen en te verstrekken. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15483.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15516.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15623.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st14/st14929-re01.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15445.nl14.pdf
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Interne veiligheid van de EU - strategie voor informatiebeheer 

De Raad heeft conclusies aangenomen over een geactualiseerde strategie voor informatiebeheer 
(IMS) voor de interne veiligheid van de EU (15701/1/14 REV 1). 

De IMS is gericht op het ondersteunen, stroomlijnen en vergemakkelijken van het beheer van 
informatie die nodig is voor het uitvoeren van doelmatige grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling tussen rechtshandhavingsinstanties, grensbeheersautoriteiten en justitiële autoriteiten 
die zich met strafzaken bezighouden. De IMS voorziet in richtsnoeren voor de manier waarop 
operationele behoeften moeten worden omgezet in structuren en inhoud, en formuleert een aantal 
aandachtsgebieden waarop strategische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. 

Interneveiligheidsstrategie voor de Europese Unie 

De Raad heeft conclusies aangenomen over de ontwikkeling van een vernieuwde interne-
veiligheidsstrategie voor de Europese Unie (15670/14). 

Opleiding van rechtsbeoefenaars 

De Raad heeft conclusies aangenomen over de "Opleiding van rechtsbeoefenaars: een essentieel 
instrument voor het consolideren van het Unie-acquis" (16142/14). 

Bestrijding van de infiltratie van georganiseerde misdaad in de legale economie 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan conclusies betreffende de bestrijding van de infiltratie 
van georganiseerde misdaad in de legale economie door middel van de traceerbaarheid en de 
monitoring van financiële stromen, met name in het kader van overheidsopdrachten (13311/5/14). 

Internationale zekerheden op mobiel materieel betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel 
specifieke aangelegenheden 

De Raad heeft een besluit aangenomen inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het 
Protocol van Luxemburg bij het Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel materieel 
betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden, aangenomen te 
Luxemburg op 23 februari 2007 (15113/13). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15701-re01.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15670.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st16/st16142.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st15/st15113.nl13.pdf
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Haags Verdrag inzake bedingen van forumkeuze 

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van 
het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze (12052/14). 

Richtsnoeren voor e-justitie 

De Raad heeft richtsnoeren aangenomen voor de praktische uitvoering van het actieplan voor 
e-justitie over de periode 2014-2019. Zie voor nadere bijzonderheden: 15771/14. 

e-Codex 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan conclusies over de duurzaamheid van e-Codex. Voor 
meer informatie: 15774/14. 

Het grootschalige proefproject e-Codex is opgezet in het kader van het meerjarenactieplan 
2009-2013 voor Europese e-justitie, en uitsluitend gericht op de verwezenlijking van een aantal van 
de geplande functies van de Europese e-justitie zoals die staan beschreven in dat actieplan, met 
name de digitalisering van gerechtelijke procedures en de communicatie tussen gerechtelijke 
autoriteiten. 

Rechten van het kind 

De Raad heeft conclusies aangenomen over de bevordering en bescherming van de rechten van 
het kind (15559/14). 

GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID 

Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie 

De Raad heeft het licht op groen gezet voor het financieel reglement dat van toepassing is op de 
algemene begroting van het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS). 
Het herziene financieel reglement houdt rekening met de wijzigingen in de begrotingsprocedure bij 
Besluit 2014/75/GBVB van de Raad, alsmede met de aanbevelingen van het accountantscollege van 
het EUISS. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st12/st12052.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15771.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15774.nl14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/14/st15/st15559.nl14.pdf

