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Agenda 
De ministers Ask (Justitie) en Billström (Migratie- en asielbeleid) lichtten het 
werkprogramma en de prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap toe. Centraal 
stond de totstandkoming van het Stockho lmprogramma als opvolger van het Haagse 
programma. De eurofracties maakten vervolgens hun zienswijzen kenbaar. 
 
Algemene analyse 
Uit de plannen van de Zweden blijkt dat zij nadrukkelijk het "burgerperspectief" 
hebben gekozen. Onder het Stockholmprogramma willen zij, meer dan onder het 
Haagse program, aandacht vragen voor de bescherming van grondrechten. De 
nationale veiligheid en de individuele burgerrechten zullen meer met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht. Deze zienswijze werd door de meeste eurofracties 
gedeeld. Wat betreft het vreemdelingenbeleid kwamen vooral de arbeidsmarkt en de 
Europese economie als insteek naar voren.  Dit leverde meer kritische vragen op van 
de eurofracties.  
 
Onderdeel Stockholmprogramma/justitiële samenwerking (minister Ask) 
- De prioriteiten in het Stockholmprogramma zijn als volgt: 
§ Bestrijden van grensoverschrijdende misdaad met sterke focus op 

mensenhandel en cybercrime; 
§ Beschermen van grondrechten en burgerrechten (grensoverschrijdende 

rechtsbescherming, minimum rechten voor beklaagden in strafzaken), 
versterking van integriteit en transparantie ; 

§ Verbeteren van het wederzijds vertrouwen in rechtssystemen (bijvoorbeeld 
door een uitwisselingsprogramma voor politiefunctionarissen en rechters); 
ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader voor de coördinatie en 
overheveling van het vervolgingsrecht; 

§ Versterken van Europol en de bevordering van een efficiënte informatie-
uitwisseling met betere beveiliging van persoonsgegevens ; 

§ Opstellen van gemeenschappelijke normen voor bewijsmiddelen en 
accreditatie van forensische laboratoria ; 

§ Bevorderen van het vertrouwen van de burgers in de Europese samenwerking 
(steun voor misdaadslachtoffers, gemeenschappelijk instrument voor vertaling 
en vertolking); 

- De eurofracties vroegen zelf ook nog aandacht voor een aantal zaken: uitwisseling 
van strafbladen (EVP), aanpak van valsmunterij (EVP), bestrijding van discriminatie 
(S&D), toetsing van de werking van rechtsstelsels in de lidstaten (ALDE), evaluatie 
van antiterrorismebeleid  (ALDE). De minister stipte in antwoord hierop een aantal 
onderwerpen aan, maar deed geen toezeggingen. 
- Het Stockholmprogramma zal in november inhoudelijk worden besproken. 
- Minister Ask stelde een aantal concrete wetgevende handelingen in het vooruitzicht: 
§ wijziging van de huidige Transparantierichtlijn; 
§ totstandkoming van een EC-mededeling over veiligheidsbeleid in relatie tot de 

bescherming van grondrechten.  
 
 



Onderdeel Migratie- en asielbeleid (minister Billström) 
- Minister Billström stelde ten aanzien van migratie en asiel een tweesporenbeleid 
voor: de bestrijding van illegale migratie moet gepaard gaan met het openstellen van 
legale migratie (bijvoorbeeld met het oog op de arbeidsmarkt). 
- De werking van de huidige Dublin-systemen wordt geëvalueerd en herzien. 
- Minister Billström pleitte voor meer solidariteit tussen de mediterrane en de overige 
lidstaten. Minister en eurofracties spraken van een schrijnende situatie in het 
Middellandse Zeegebied. Enkele EP-leden bekritiseerden het beleid van de regering-
Berlusconi in dezen. 
- Minister Billström erkende dat voor het lenigen van de asielstromen ook 
samenwerking met Noord-Afrikaanse landen nodig is. (Commissaris Barrot gaat 
hiertoe een dezer weken naar Libië.) Hij vroeg ook aandacht voor preventieve 
maatregelen in de vorm van ontwikkelingshulp. 
- De eurofracties wezen op enkele andere punten: het belang van een snelle 
operationalisering van SIS II, het betrekken van de grootste Europese steden (G130-
EU) bij het migratiebeleid en het risico van brain drain bij een verdergaande 
openstelling van de Europese arbeidsmarkt voor migranten (ALDE). 
- Minister Billström stelde een aantal concrete acties in het vooruitzicht: 
§ wijziging van de Eurodac-verordening; 
§ afschaffen van visumplicht voor de westelijke Balkan (standpunt EP wordt 

verwacht in de herfst). 
 

Relevante data en bijeenkomsten (let op: dit zijn nog geen officiële uitnodigingen) 
§ bijzondere ministersvergadering in Den Haag over Europol; 
§ conferentie mensenhandel (doel: overeenstemming bereiken over action 

oriented paper); 
§ Er wordt tijdens het Zweedse voorzitterschap een conferentie in Malmö 

georganiseerd met als thema "Migratie en ontwikkelingshulp".  
 
 
 


