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Uitgelicht...

Toetreding EU tot EVRM een stap dichterbij

 18 maart 2010 - Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 heeft
de Europese Unie rechtspersoonlijkheid gekregen en kan zij toetreden tot het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Met het Verdrag
van Lissabon committeert de EU zich ook om die toetreding te bewerkstelligen (artikel 6, tweede
lid, VEU). Protocol nr. 14 bij het EVRM is inmiddels ook door de lidstaten van de Raad van Europa
geratificeerd en zal spoedig in werking treden. Een belangrijk gevolg van de inwerkingtreding van dit
Protocol is dat het ook aan de zijde van het EVRM de mogelijkheid schept voor de toetreding van de
EU tot het Verdrag. De voor de toetreding te volgen procedure en de technische kanten ervan dienen
zich eerst uit te kristalliseren alvorens van daadwerkelijke toetreding sprake kan zijn.

In dat kader heeft de Europese Commissie op woensdag 17 maart 2010 een voorstel voor een
onderhandelingsmandaat opgesteld voor de toetreding tot het EVRM. Het Spaanse voorzitterschap is
vastbesloten zich in te zetten voor een spoedige vaststelling van dit mandaat. Als het mandaat is
vastgesteld door de Raad, kunnen de onderhandelingen met de Raad van Europa over de toetreding
van de EU tot het Verdrag beginnen.

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) van het Europees Parlement hield op 18 maart
2010 een hoorzitting over de institutionele aspecten van de toetreding van de EU tot het EVRM.
Aanwezig daarbij waren onder andere de heren Christoffersen (Deens mensenrechtendeskundige),
Jacque (professor Universiteit van Straatsburg) en Timmermans (rechter bij het Hof van Justitie van
de EU). Tijdens de hoorzitting zijn de technische aspecten van de toetreding besproken, zoals de
verkiezing van een rechter die de EU vertegenwoordigt bij het Europees Hof voor de Rechten van de
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Mens. Ook de reikwijdte van de jurisdictie van het Hof van Justitie en van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens en de verhouding tussen de twee Hoven werden besproken.

De toetreding van de EU tot het EVRM zal ook aan de orde komen tijdens de Algemene Europese
Beschouwingen op 20 maart 2010. De minister van Justitie is uitgenodigd voor dit debat.

lees meer
Website Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Ontwerprapport Europees Parlement

Eerste Kamerleden brengen werkbezoek aan Brussel

 22 maart 2010 - Ter voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen, die op 20
april plaatsvinden, brachten enkele leden van de commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties op 22 maart 2010 een werkbezoek aan Brussel. De rode draad in de
diverse gesprekken was het buitenlands beleid van de Europese Unie en de veranderingen in de
institutionele verhoudingen door het Verdrag van Lissabon. Het eerste gesprek werd gevoerd met de
Secretaris-Generaal van de Raad, de heer De Boissieu, waarbij onder andere gesproken is over de
buitenlandse vertegenwoordiging van de EU. Met de heer Kok (plaatsvervangend Permanent
Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU) en de heer Van Ballekom (hoofd financiële afdeling PV)
werd onder andere gesproken over de financiële situatie in Griekenland. Met de ambassadeur van de
Raad van Europa bij de EU, de heer Frøysnes werd vervolgens gesproken over de toetreding van de
EU tot het EVRM. Aan de orde kwamen onder meer de stappen die genomen moeten worden om de
toetreding te kunnen bewerkstelligen (zie ook elders in deze nieuwsbrief).

De deelnemende Senatoren ontmoetten tijdens de lunch enkele Nederlandse
Europarlementariërs. Een van de gespreksonderwerpen was de nieuwe positie van het Europees
Parlement en de nationale parlementen na inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag. Hierna was er
een ontmoeting met Steven Everts uit het kabinet van Barones Ashton over het opzetten van de
Europese Dienst voor Externe Betrekkingen en de nieuwe positie van de Hoge
Vertegenwoordiger/Vice President van de Commissie zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon. Tot
slot werden gesprekken gevoerd met drie Eurocommissarissen, de heer Lewandowski (Begroting en
financiële programmering), mevrouw Kroes (Digitale Agenda) en de heer Rehn (Economische en
Monetaire zaken). Volgens de heer Lewandowski bestaan er op dit moment onvoldoende waarborgen
om de transparantie van bijvoorbeeld de zogenaamde annual summaries te vergroten. Het gesprek
met mevrouw Kroes richtte zich op haar visie op haar nieuwe portefeuille en de invulling die ze
hieraan wil geven. Als laatste werd met commissaris Rehn gesproken over de financiële crisis en de
situatie in Griekenland. Hij benadrukte vooral de noodzaak van het innemen van een gezamenlijk
standpunt door de EU.
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Gesprek met Eurocommissaris Kroes van Digitale Agenda

 Gesprek met Eurocommissaris Rehn van Economische en Monetaire Zaken

Nieuwe Europapoort online

 31 maart 2010 - Met veel inzet is er de afgelopen maanden gewerkt om de vertrouwde website
Europapoort te verbeteren qua opzet en uitstraling. Om de nieuwe Europese werkwijze van de Eerste

http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europese_werkwijze_van_de_eerste


Kamer beter handen en voeten te geven heeft elke commissie een 'eigen' Europese
commissiepagina gekregen waarop terug te vinden is welke Europese voorstellen bij deze commissie
in behandeling zijn. Deze opzet is zoveel mogelijk gelijk aan de opzet van de Eerste Kamer website
waar de stand van de behandeling van (nationale) wetsvoorstellen per commissie is terug te vinden.
Met behulp van doorklikmogelijkheden tussen www.eerstekamer.nl en www.europapoort.nl wordt de
verbinding tussen beide sites en tussen Europese en nationale dossiers benadrukt.

Bezoekers van de website kunnen nu eenvoudig doorklikken naar het elektronische dossier
(Edossier) dat per geselecteerd Europees voorstel wordt aangemaakt en naar de stand van de
behandeling van het voorstel bij de Europese instellingen.

Naast de dossiers die de commissies in behandeling hebben genomen worden tal van Europese
ontwikkelingen gesignaleerd, zoals de publicatie van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie
en BNC-fiches en opvattingen bij andere parlementen van de lidstatenover Europese voorstellen.
Verder wordt aandacht besteed aan de Europese activiteiten van de Eerste Kamer. Onder andere op
basis van brieven/opmerkingen uit de samenleving kan een commissie besluiten een voorstel alsnog
in behandeling te nemen. Een actieve betrokkenheid van burgers bij Europa wordt daarom op prijs
gesteld.

Nieuws uit de Kamer

JBZ-commissie besluit wijziging Frontex-verordening te volgen

 16 maart 2010 - De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft besloten het op 24 februari 2010
ingediende voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Frontex-verordening te
behandelen. Frontex is het in Warschau gevestigde grensagentschap van de Europese Unie,
opgericht bij Verordening (EG) nr. 2007/2004. Het Commissievoorstel beoogt het mandaat van het
agentschap te herzien en zijn operationele capaciteit te vergroten, zodat het een grotere rol kan
spelen bij de bestrijding van illegale migratie en mensenhandel. Het voorstel ziet onder meer op de
beschikbaarstelling van technische uitrusting, zoals boten, helikopters en vliegtuigen, maar ook op de
oprichting van zogenaamde gezamenlijke Frontex-ondersteuningsteams. Het agentschap moet in
deze nieuwe opzet ook een rol krijgen bij terugkeeroperaties en kan voortaan onder bepaalde
voorwaarden verbindingsfunctionarissen in derde landen stationeren. In de voorgestelde verordening
heeft respect voor de grondrechten van migranten een voorname plaats.

De commissie voor de JBZ-Raad wacht met een reactie richting de regering en/of de Europese
Commissie totdat het regeringsstandpunt beschikbaar is. Naar verwachting verschijnt het BNC-fiche
begin april.

lees meer
Dossier E100010 op de Europapoort
Dossier E090175 op de Europapoort

Nieuwe vragen rond ontwerpverordening erfopvolging

 16 maart 2010 - De vaste commissie voor de JBZ-Raad zet de correspondentie met de regering over
het voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en
betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring voort. De commissie stelde eerder al
vragen over de beoogde afschaffing van het exequatur en de apostille (zie EUpdate nr. 4). De
Minister van Justitie reageerde op deze vragen bij brief van 16 februari 2010, die op 9 maart 2010 in
de vergadering van de commissie werd besproken. Omdat de brief van de minister de bij de
commissie levende zorgen niet geheel kon wegnemen, is besloten een vervolgbrief te sturen.

In de nieuwe brief, die op 16 maart 2010 werd verzonden, geeft de commissie aan dat de essentie
van het door haar geconstateerde probleem is gelegen in de ongelijke kwaliteit van vonnissen en
authentieke akten in de 27 EU-landen. Als het exequatur – het rechterlijk verlof tot uitvoering – komt
te vervallen, zal zelfs geen marginale toets op kwaliteit meer mogelijk zijn. Momenteel wordt
nagedacht over waarborgen die in de plaats moeten komen van de af te schaffen
exequaturprocedure. De commissie vraagt de regering in haar brief haar van de inhoud van deze
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mogelijke waarborgen op de hoogte te houden. Zij besluit haar brief met het verzoek schriftelijk te
bevestigen dat deze informatie t.z.t. beschikbaar wordt gesteld.

lees meer
Dossier E090205 op de Europapoort

Commissies ESO, BDO en Financiën spreken met Rekenkamers

 16 maart 2010 - Ter voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen die op 20 april 2010
plaatsvinden hebben de commissies ESO, BDO en Financiën gesproken met leden van de Algemene
Rekenkamer en van de Europese Rekenkamer. Beide Rekenkamers hebben tijdens het gesprek
onder andere hun visie gegeven op de financieel-economische crisis en de controle op de besteding
van Europese gelden, twee thema’s die ook centraal zullen staan tijdens de Algemene Europese
Beschouwingen. De Algemene Rekenkamer heeft een briefing verzorgd over het recent
gepubliceerde EU-trendrapport 2010 en concludeerde daarbij onder andere dat er een beperkte
voortgang is in de verbetering van de verantwoording over de besteding van EU-gelden en dat het
inzicht in de doelrealisatie van het EU-beleid beperkt is. De geschiedenis en de achtergrond van de
financiële situatie in Griekenland zijn geschetst door de Europese Rekenkamer. Tevens heeft de
Europese Rekenkamer gesproken met de leden over haar prioriteiten voor het komende jaar, te
weten de financiële crisis, klimaatverandering en de duurzaamheid van projecten.

lees meer
Website Algemene Rekenkamer
Website Europese Rekenkamer

Eerste Kamer stelt procedure inzet parlementair voorbehoud vast

 16 maart 2010 - Het College van Senioren van de Eerste Kamer heeft ingestemd met een notitie van
de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor de JBZ-Raad over de wijze
waarop de Eerste Kamer invulling kan geven aan de mogelijkheid tot het inroepen van een
zogenaamd parlementair voorbehoud. Artikel 4 van de Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van
Lissabon voorziet in deze mogelijkheid, maar biedt geen uitgewerkt kader voor wat betreft de
toepassing van dit instrument. In de notitie wordt opgemerkt dat het nieuwe instrument slechts
relatieve meerwaarde heeft boven de instrumenten die de Kamer in het licht van haar controletaak en
de grondwettelijke informatieplicht van de regering bij toepassing van de ‘nieuwe Europese
werkwijze’ ten dienste staan om invloed uit te oefenen op de inzet van de regering in de
onderhandelingen in Raadsverband.

Inzake de (frequentie van) toepassing van artikel 4 wordt in de notitie de opvatting gehuldigd dat de
Kamer slechts in bijzondere gevallen de weg van dit artikel volgt. Artikel 4 wordt alleen benut
wanneer er aanleiding is informatiebehoeften op bijzondere wijze kracht bij te zetten, dan wel van
meet af aan een zeer duidelijk signaal af te geven dat de Kamer (al dan niet in lijn met de regering)
geenszins op voorhand akkoord kan gaan met een Europees wetgevingsvoorstel. Het voorbehoud
kan in beginsel eindigen wanneer het door artikel 4 voorgeschreven overleg met de regering, dat
binnen een termijn van vier weken dient plaats te vinden, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De
Kamer behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om van deze handelwijze af te wijken indien de
Kamer voor adequate behandeling van een Europees voorstel verlenging van de duur van het
voorbehoud noodzakelijk acht.

Europa 2020-strategie onderwerp bij de Algemene Europese Beschouwingen

 23 maart 2010 - De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besprak op 23
maart de kabinetsreactie op de Europa 2020-strategie, de Europese strategie voor groei en banen en
opvolger van de Lissabonstrategie. In haar reactie geeft de Nederlandse regering aan op hoofdlijnen
in te kunnen stemmen met de doelstellingen van de strategie, maar zij heeft wel bedenkingen bij de
opportuniteit van de armoededoelstelling en wenst juist meer aandacht voor het verbeteren van het
ondernemingsklimaat. Voor wat betreft de governance-aspecten van de strategie verwelkomt de
regering de verscherpte landenspecifieke aanbevelingen, maar zij plaatst kritische kanttekeningen bij
de voorstellen voor versterking van de Europese coördinatie van het economisch beleid. Er dient
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volgens de regering met name op gelet te worden dat de nieuwe voorstellen geen afbreuk doen aan
de criteria en procedures van het Stabiliteits- en Groei Pact en de naleving hiervan.

De commissie besloot dat de mededeling van de Europese Commissie en de regeringsinzet
betrokken zullen worden bij de Algemene Europese Beschouwingen op 20 april 2010. Gezien de vele
raakvlakken met het werk van de vaste commissies voor Economische Zaken, voor Financiën en
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de kabinetsreactie tevens onder de aandacht van
deze commissies gebracht.

lees meer
Dossier E090092 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Bundesverfassungsgericht verklaart bepalingen over bewaarplicht
telecommunicatiegegevens nietig

 2 maart 2010 - Het Duitse Bundesverfassungsgericht heeft geoordeeld dat twee artikelen uit het
Telekommunikationsgesetz in strijd zijn met artikel 10 Grundgesetz (GG), dat het
telecommunicatiegeheim waarborgt. De artikelen bepaalden dat op aanbieders van openbare
telecommunicatiediensten de verplichting rust vrijwel wel alle telecommunicatiegegevens (telefoon, e-
mail, internet) voor zes maanden te bewaren. Deze bewaarplicht vloeit voort uit Richtlijn 2006/24/EG,
ook wel bekend als de Dataretentierichtlijn. De Duitse rechters lieten zich niet uit over de geldigheid
van deze richtlijn en stelden daarover ook geen prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Zij
beoordeelden uitsluitend of de nationale implementatiewetgeving – in casu het Gesetz zur
Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung van 21 december 2007 – in overeenstemming
was met de Duitse Grondwet.

Het Bundesverfassungsgericht is van oordeel dat het zonder concrete aanleiding gedurende zes
maanden opslaan van telecommunicatiegegevens niet zonder meer in strijd is met artikel 10 GG. De
wijze waarop de Duitse wetgever de richtlijn heeft geïmplementeerd schendt echter het
proportionaliteitsbeginsel (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Dit klemt te meer, nu het bij de
bewaarplicht gaat om "einen besonders schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die
Rechtsordnung bisher nicht kennt", ook al wordt de inhoud van de communicatie niet bewaard (r.o.
210). De bewaarplicht is in staat "ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins hervorzurufen,
das eine unbefangene Wahrnehmung der Grundrechte in vielen Bereichen beeinträchtigen kann" (r.o.
212). In het vervolg van de uitspraak formuleren de Duitse rechters een reeks maatstaven waaraan
de bewaarplicht moet voldoen wil deze in overeenstemming met het Grundgesetz zijn. De criteria van
het Hof hebben betrekking op databeveiliging, de doelen waarvoor de bewaarde data mogen worden
gebruikt, transparantie, rechtsbescherming en effectieve sancties wanneer burgerrechten
geschonden zijn. Met 7 stemmen tegen 1 komen de rechters tot de conclusie dat de gewraakte
bepalingen van het Telekommunikationsgesetz niet aan deze criteria voldoen en daarom nietig zijn.

De kwestie van de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens speelt ook in Nederland. De Eerste
Kamer nam op 7 juli 2009 een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet aan, op grond
waarvan providers verplicht zijn verkeersgegevens gedurende twaalf maanden te bewaren ten
behoeve van het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven. Tijdens het debat
over deze wetswijziging zegde de regering wel toe een separaat wetsvoorstel in te zullen dienen om
de bewaartermijn voor internetgegevens terug te brengen naar 6 maanden, het minimum dat de
Dataretentierichtlijn vereist. Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer, die
het wetsvoorstel niet controversieel heeft verklaard.

lees meer
Samenvatting van de uitspraak (Duits)
Samenvatting van de uitspraak (Engels)
Wetsvoorstel 31 145 (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)
Wetsvoorstel 31 185 (reparatiewet)
Dossier E090226 op de Europapoort

Ambitieus programma Eurocommissaris Reding
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 12 maart 2010 - Eurocommissaris Reding voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap is niet
van plan tijdens haar ambtsperiode stil te zitten. Zij heeft op vrijdag 12 maart 2010 ambitieuze
plannen op het terrein van het Europese strafrecht aangekondigd. Reding deed dat tijdens een
conferentie van de Academy of European Law (ERA) in het Duitse Trier. De Eurocommissaris wil in
de eerste plaats werken aan voorstellen voor verordeningen die betrekking hebben op Eurojust, het
EU-agentschap dat zich bezig houdt met het ondersteunen van de coördinatie en de samenwerking
tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met het onderzoek naar en de vervolging van zware,
grensoverschrijdende criminaliteit. In deze verordeningen moet onder meer geregeld worden op
welke wijze nationale parlementen betrokken zijn bij de evaluatie van de activiteiten van het
agentschap (artikel 85 Werkingsverdrag). Op de grondslag van Eurojust kan uiteindelijk worden
overgegaan tot de instelling van een Europees openbaar ministerie (artikel 86 Werkingsverdrag).
Reding stelde een voorstel voor een daartoe strekkende verordening nog tijdens haar ambtstermijn in
het vooruitzicht.

Het verbeteren van de leefomstandigheden van gedetineerden en het tegengaan van overbevolking
in gevangenissen is een ander belangrijk agendapunt van de Eurocommissaris. Zij kondigde aan
daarover binnen 18 maanden een beleidsdocument te publiceren. Reding wil verder werk maken van
een serie waarborgen voor verdachten in strafprocedures. Een voorstel voor een recht op tolk- en
vertaaldiensten is reeds gepubliceerd (zie elders in deze nieuwsbrief). Daarnaast wordt gewerkt aan: 

-          een voorstel inzake informatie over rechten van de verdachte (zomer 2010); 
-          een voorstel over juridische bijstand voor verdachten (2011); 
-          een voorstel over het recht van verdachten te communiceren met onder meer familieleden en
consulaire autoriteiten (2012) en 
-          een voorstel over bijzondere bescherming voor kwetsbare verdachten (2013). 

Het versterken van de rechten van slachtoffers krijgt onder het commissariaat van Reding prioriteit.
Begin 2011 moeten mogelijke oplossingen gepresenteerd worden voor de problemen waar
slachtoffers van misdrijven in de praktijk tegenaan lopen. De Eurocommissaris zal zich
terughoudender opstellen ten aanzien van het materiële strafrecht, bijvoorbeeld op het gebied van
het harmoniseren van definities van delicten en het vastleggen van maximumstraffen.

lees meer
Speech Eurocommissaris Reding

Europese ‘power struggle’ op JBZ-terrein?

 23 maart 2010 - In voorgaande edities van deze nieuwsbrief maakten wij al melding van een voorstel
van de Europese Commissie voor een kaderbesluit betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten
in strafprocedures (zie EUpdate nrs. 1, 2 en 3). De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft dit
voorstel in 2009 op subsidiariteitsbezwaren onderzocht en met de regering gecorrespondeerd over
de inhoud ervan. Omdat het niet lukte het kaderbesluit vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon op 1 december 2009 vast te stellen, moet het hele wetgevingstraject nu worden
overgedaan. Onder de nieuwe EU-Verdragen bestaat het instrument ‘kaderbesluit’ namelijk niet meer
en overgangsrecht om de aanhangige voorstellen te converteren naar voorstellen voor richtlijnen is
niet voorhanden. Een nieuw voorstel dat het recht op bijstand van een tolk of vertaler regelt, was dan
ook noodzakelijk. Een groep van 13 lidstaten nam op 22 januari 2010 het initiatief voor een dergelijk
voorstel, maar moest anderhalve maand later constateren dat de Europese Commissie met een
eigen voorstel was gekomen. De handelwijze van de Commissie heeft geleid tot grote ergernis bij de
Raad, die zelfs een officieel protest naar de Commissie heeft gestuurd.

Tussen het lidstaatinitiatief en het Commissievoorstel bestaan enkele opmerkelijke verschillen. Het
lidstaatinitiatief bevat bijvoorbeeld een bepaling die stelt dat, mits dat het eerlijke verloop van de
procedure onverlet laat, in voorkomend geval in plaats van een schriftelijke vertaling van
processtukken kan worden volstaan met een mondelinge vertaling of een mondelinge samenvatting.
Het Commissievoorstel kent die uitzondering niet. Een ander verschil is dat op grond van het
lidstaatinitiatief verdachten te allen tijde afstand van hun recht op vertaling kunnen doen. Het
Commissievoorstel bepaalt daarentegen dat een persoon die recht heeft op vertaling van
processtukken alleen afstand kan doen van dit recht nadat hij daarover juridisch advies heeft
gekregen. Op deze manier moet het lichtvaardig weggeven van fundamentele rechten door
verdachten worden voorkomen.

http://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/89&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.euds.nl/eupdate/2009-2010/nr-1
http://www.euds.nl/eupdate/2009-2010/nr-2
http://www.euds.nl/eupdate/2009-2010/nr-3
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/jai_2010_1/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2010_82/document


De commissie voor de JBZ-Raad heeft beide voorstellen besproken in haar vergadering van 23 maart
2010. De commissie besloot het BNC-fiche bij het Commissievoorstel af te wachten alvorens verdere
stappen te ondernemen.

lees meer
Dossier E090221 op de Europapoort
Dossier E100011a op de Europapoort
Dossier E100011b op de Europapoort

Nieuw onderhandelingsmandaat SWIFT

 24 maart 2010 - De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor een
onderhandelingsmandaat gepubliceerd, op basis waarvan de komende zomer een meerjarige
overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten kan worden gesloten over de
beschikbaarstelling van banktransactiegegevens in het kader van het Terrorist Finance Tracking
Programme (TFTP). Een eerdere, tijdelijke overeenkomst werd op 11 februari van dit jaar door het
Europees Parlement verworpen (zie EUpdate nr. 7). Bij het Parlement leefden vooral zorgen over het
niveau van privacybescherming en de rechtsbescherming van burgers. De Europese Commissie stelt
met het nieuwe mandaat rekening te hebben gehouden met deze zorgen.

Op grond van de nieuwe overeenkomst kan het US Treasury Department de beschikking krijgen over
banktransactiegegevens die bij de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) berusten. Daarbij kan het gaan om namen, adressen, nationale identificatienummers en
andere data gerelateerd aan het financiële berichtenverkeer. In het ontwerpmandaat is opgenomen
dat doorgifte van data alleen is toegestaan in het kader van terrorismebestrijding. Als de Verenigde
Staten de waarborgen inzake gegevensbescherming niet naleven, is de Europese Unie gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen. Burgers hebben recht op effectieve en niet-discriminatoire
rechtsbescherming en doorgifte van data moet worden goedgekeurd door een rechterlijke instantie.
De overeenkomst zal regelmatig aan evaluaties worden onderworpen en voorziet in wederkerigheid
mocht de Europese Unie besluiten een eigen versie van het TFTP op te zetten.

Het SWIFT-dossier (of TFTP-dossier) wordt in Nederland op de voet gevolgd door de vaste
commissie voor de JBZ-Raad. Deze besloot in haar vergadering van 23 maart 2010, die plaats vond
vlak voordat de Commissie het nieuwe ontwerpmandaat publiceerde, een brief aan de Minister van
Justitie te schrijven waarin wordt gevraagd het regeringsstandpunt kenbaar te maken ten aanzien van
adequate rechtsbescherming onder een nieuwe SWIFT-overeenkomst.

lees meer
Dossier E100001 op de Europapoort
Persbericht Europese Commissie

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 25 maart 2010 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt
wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Links naar
de drie meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat Generaal én naar
beleidsverantwoordelijke commissies in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien het wenselijk
wordt geacht dat het voorstel nader bestudeerd wordt door de Kamer kan dit aan de orde worden
gesteld in de beleidsverantwoordelijke commissie van de Eerste Kamer. Indien u als lezer van deze
EUpdate het wenselijk acht dat een Europees voorstel expliciete aandacht van de Eerste Kamer
krijgt, kunt u dat aangeven door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort. Zodra
een commissie van de Eerste Kamer besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, wordt
een apart dossier aangemaakt op de Europapoort.

 

lees meer
Week 9

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e090221_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100011a_lidstaatinitiatief_met
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100011b_voorstel_voor_een
http://www.euds.nl/eupdate/2009-2010/nr-7
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100001_ontwerp_raadsbesluit
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/348&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2010-03-04%20Overzicht%20gepresenteerde%20voorstellen_0.doc


Week 10
Week 11
Week 12

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.

http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2010-03-12%20Overzicht%20gepresenteerde%20voorstellen.doc
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2010-03-18%20Overzicht%20gepresenteerde%20voorstellen.doc
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2010-03-25%20Overzicht%20gepresenteerde%20voorstellen.doc
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

