
Voornemen

Voorstel

Behandeling

Implementatie

Prioriteit Naam voorstel

Document-

nummer

COM = 

Commissie-

voorstel

BNC = 

Kamerstuk 

22112 nr.

Stand van zaken Beschrijving

Burgerlijk en handelsrecht

1 Contractenrecht op het gebied van 

verzekeringsdiensten

Verwacht ?? Voorlopig geen activiteit op dit dossier.

2 Pakketreizen, vakantiepakketten en 

rondreispakketten 

(consumentenbescherming)

COM (2013) 

512 

COM (2013) 

513 

Bespreking in 

Raadswerkgroep

Herziening van richtlijn 90/314/EEG en modernisering bestaande regels ter 

bescherming van consumenten die pakketreizen kopen (zoals punt 

schadevergoeding vertraagde vluchten). Tevens wordt de reikwijdte van de 

richtlijn uitgebreid. Naast de “klassieke pakketreizen”, vallen ook online 

geboekte “klassieke pakketreizen”, “pakketreizen op maat” en zogenaamde 

“geassisteerde reisarrangementen” onder het nieuwe toepassingsbereik. 

3 Voorstel voor een wijziging 

verordening inzake de bevoegdheid, 

erkenning en tenuitvoerlegging van 

beslissingen in huwelijkszaken en 

inzake de ouderlijke 

verantwoordelijkheid.

n.n.b. Verwacht ??? Wijziging van bestaande verordening Brussel IIbis.

4 Betekening en kennisgeving in de 

lidstaten van gerechtelijke en 

buitengerechtelijke stukken in 

burgerlijke of in handelszaken.

n.n.b.Vorige 

verordening 

1348/2000

Verwacht ??? Wijziging bestaande verordening.

Voortgangsoverzicht EU dossiers Veiligheid en Justitie, Asiel en Migratie



5 Groenboek internationaal 

privaatrecht

n.n.b. 2014 Groenboek behandelt bevoegdheid, toepasselijk recht en vraagstukken van 

erkenning m.b.t. erkenning en mobiliteit ondernemingen, verenigingen en 

andere rechtspersonen. Niet duidelijk wat dit precies zal inhouden, (mogelijk 

14e vennootschapsrichtlijn?

6 Coherenter maken bestaande EU-

wetgeving inzake burgerlijk 

procesrecht

n.n.b. 2014 Zorgen voor coherente  Europese civielrechtelijke procedures en 

gemeenschappelijke procedurele minimumnormen bepalen voor 

civielrechtelijke procedures.

7 TK 

(subsidiariteits

toets)

Voorstel voor verjarings- en 

vervaltermijnen 

grensoverschrijdende 

verkeersongevallen

n.n.b. verwacht?? Dit initiatief wil de burger meer rechtszekerheid bieden op het punt van 

verjaringstermijnen bij grensoverschrijdende verkeersongevallen. Niet bekend 

is of het een wetgevend of niet-wetgevend voorstel zal zijn. 

8 Wijziging van Verordening (EU) 

1215/2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de 

erkenning en de tenuitvoerlegging 

van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken (Brussel I)

COM(2013) 

554

Voorstel verschenen 

26 juli 2013. Algemene 

orientatie in JBZ-Raad 

5-6 december 2013

De voorgestelde wijzigingen in de Brussel I Verordening bestaan uit bepalingen 

die de verhouding regelen tussen gemeenschappelijke gerechten die 

voortvloeien uit de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht 

en het Protocol bij het Benelux-Gerechtshofverdrag uit 1965 enerzijds en de 

verordening Brussel I anderzijds. 

9 VenJ Mededeling "Naar een Europees 

horizontaal kader voor collectief 

verhaal"

COM(2013)  

401 

 BNC-fiche ..

Gepubliceerd 11 juni 

2013

Doelstelling initiatief coherente en consistente Europese benadering van 

effectief collectief verhaal, verbetering toegang van burgers en bedrijven tot de 

rechter.

10 Richtlijn met betrekking tot de 

bekendmaking van niet-financiële 

informatie en informatie inzake 

divesiteit door bepaalde grote 

ondernemingen en groepen

COM(2013) 

207

BNC 1624

Voorstel ingediend op 

17 april 2013, 

bespreking in 

Raadswerkgroep

Dit voorstel houdt in grote ondernemingen te verplichten in hun jaarverslag 

aandacht te besteden aan niet-financiële informatie over milieu-, sociale en 

personeelsaangelegenheden, mensenrechten, corruptie en omkoping. Verder 

dat grote beursvennootschappen hun diversiteitsbeleid voor het bestuur en de 

raad van commissarissen openbaar maken. Hiertoe wordt een wijziging van de 

richtlijnen over de jaarrekening voorgesteld.

11 VenJ, TK Voorstel voor een verordening 

vereenvoudigde aanvaarding van 

bepaalde openbare akten in de EU 

en tot wijziging van verordening nr. 

1024/2012.

COM(2013) 

228

BNC 1628

Voorstel ingediend 24 

april 2013, 

gepresenteerd tijdens 

JBZ-Raad 6 juni 2013. 

1. Wederzijdse erkening van bepaalde akten van de burgerlijke stand, 

geboorte, verwantschap, adoptie, naam, overlijden. 2. Follow-up van het 

groenboek over het vrije verkeer van documenten; akten van de burgerlijke 

stand, authentieke akten en de vereenvoudiging van legalisatie. Het voorstel 

moet de afschaffing van de formaliteiten voor legalisatie van authentieke akten 

tussen lidstaten regelen.



12 VenJ , TK Mededeling "Een nieuwe Europese 

aanpak van faillissementen en 

insolventie"

Verslag over de toepassing van 

Verordening (EG) nr. 1346/2000 van 

de Raad van 29 mei 2000 

betreffende insolventieprocedures 

Voorstel voor een verordening  tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

1346/2000 van de Raad betreffende 

insolventieprocedures 

COM(2012)

742, 743, 744

BNC 1554

Voorstel ingediend 13 

december 2012. 

oriënterend debat in 

JBZ-Raad 5-6 

december 2013.

Herziening van de insolventieverordening EG nr. 1345/2000 inclusief de 

insolventie van groepen ondernemingen, het het oog op een grotere 

doeltreffendheid den doelmatigheid van grensoverschrijdende 

insolventieprocedures.

13 EK (2010) Voorstel voor een verordening 

betreffende een gemeenschappelijk 

Europees kooprecht

COM(2011)

635

BNC 

ongenummerd

d.d. 21-11-

2011

Presentatie JBZ Raad  

13-14 december 2011. 

Bespreking stand van 

zaken in JBZ-Raad 5-6 

december 2013

Verordening voorziet in een gemeenschappelijk Europees kooprecht door het 

creëren van een tweede (optioneel) regime voor de koop binnen het nationale 

recht van de lidstaten. 

14 EK (2010) Voorstel voor verordeningen 

betreffende de bevoegdheid, het 

toepasselijke recht, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van 

beslissingen op het gebied van 

huwelijksvermogensstelsels en op 

het gebied van de 

vermogensrechtelijke gevolgen van 

geregistreerde partnerschappen

COM (2011) 

126-127

BNC 1167

Presentatie in JBZ-

Raad 11-12 april 2011. 

Goedkeuring politieke 

richtsnoeren JBZ-Raad 

6-7 december 2012. 

Voortzetting 

bespreking in 

Raadswerkgroep.

Beide verordeningen regelen vraagstukken van internationaal privaatrecht die 

kunnen rijzen in het geval van huwelijken en geregistreerde partnerschappen 

tussen burgers uit verschillende EU-lidstaten.De verordeningen bevatten regels 

die bepalen welk recht van toepassing is en regels die bepalen van welke 

lidstaat de rechter bevoegd is te oordelen m.b.t. vermogensregimes. Ook 

bevatten de verordeningen regels over de erkenning uitvoerbaarheid en 

tenuitvoerlegging van gerechterlijke uitspraken.

15 Voorstel voor een verordening  tot 

vaststelling van een Europees bevel 

tot conservatoir beslag op 

bankrekeningen om de 

grensoverschrijdende inning van 

schuldvorderingen in burgerlijke en 

handelszaken te vergemakkelijken 

COM (2011) 

445

BNC 1216

Presentatie JBZ-Raad 

23 september 2011. 

Algemen orientatie in 

JBZ-Raad 5-6 

december 2013

Het voorstel stelt een nieuwe en zelfstandige Europese procedure voor 

grensoverschrijdend conservatoir beslag op bankrekeningen in, die als 

alternatief moet bestaan voor de nationale procedures. In het voorstel is zowel 

de procedure voor het uitvaardigen van het Europees bevel als de 

tenuitvoerlegging hiervan geregeld.

16 Voorstel voor een verordening 

Statuut voor een Europese stichting 

(FE)

COM (2012) 

35

BNC 1383

Behandeling in 

Raadswerkgroep 

(ConCu)

Het voorstel beoogt grensoverschrijdende activiteiten en fondsenwerving door 

instellingen van algemeen nut te bevorderen door hen de rechtsvorm Europese 

stichting te bieden.



17 Verordening (EU) nr. 606/2013 

betreffende de wederzijdse 

erkenning van 

beschermingsmaatregelen in 

burgerlijke zaken

PB L 181 van 

29.6.2013

De verordening regelt dat een slachtoffer die in civiele zaken een 

beschermingsmaatregel heeft gekregen om een certificaat kan verzoeken bij 

de autoriteit van de opleggende lidstaat. Met dit certificaat kan in de 

ontvangende lidstaat de verdere tenuitvoerlegging worden geregeld.

Auteursrecht, intellectueel 

eigendom, interne markt en 

digitale agenda

18 VenJ Billijke compensatie voor 

reproductie van beschermde werken 

door natuurlijke personen voor 

privégebruik (thuiskopieheffing, 

auteursrecht)

n.n.b. Verwacht ?? Bepalen dat regelingen voor billijke compensatie in het kader van de richtlijn 

zodanig functioneren dat rechthebbenden de verschuldigde inkomsten 

ontvangen zonder dat het functioneren van de interne markt voor elektronische 

media en uitrusting daardoor wordt belemmerd. 

19 TK, EK Handhaving van intellectuele 

eigendomsrechten

n.n.b. Verwacht in 2013 (?) De hoofddoelstelling zou zijn Richtlijn (2004/48/EG) aan te passen aan de 

uitdagingen van vandaag om ervoor te zorgen dat de intellectuele-

eigendomsrechten in de EU daadwerkelijk en eenvormig kunnen worden 

beschermd, met name in een digitale omgeving. Betreft procesrecht.

20 e-Justitie, voorstel voor een richtlijn n.n.b. Verwacht ?? Dit initiatief zal e-Justitie-project versterken als instrument om groei en 

rechtszekerheid op de interne markt te bevorderen.

21 Mededeling inzake het EU-

scorebord voor justitie. Een 

instrument ter bevordering van een 

doeltreffende justitie en groei.

COM(2013)    

160                  

BNC 1615

Voorstel ingediend 27 

maart 2013. 

Bespreking in JBZ-

Raad 6 -7 december  

2013.

Het EU Justitie Scorebord is een vergelijkend, niet-bindende instrument dat  

een systematisch overzicht biedt van het functioneren van de rechtsstelsels 

van de lidstaten. 

22 Mededeling inzake content in de 

digitale markt (Licensing Europe)

COM(2012) 

789                  

BNC 1561

Voorstel ingediend 18 

december 2012.

De mededeling is gericht op het totstandbrengen van een digitale interne markt 

op het terrein van het auteursrecht door middel van het bevorderen van online 

licenties. 

23 Mededeling "Een breed Europees 

kader voor online-gokken"

COM(2012)  

596                  

BNC 1516 

Voorstel ingediend 25 

oktober 2012.

Mededeling als follow-up van het groenboek "Online-gokken in de interne 

markt" over het naast elkaar bestaan van nationale toezichtsmodellen en 

initiatieven op nationaal en EU-niveau.

24 VenJ, TK

Voorstel voor een richtlijn 

betreffende het collectieve beheer 

van auteursrechten en naburige 

rechten en de multiterritoriale 

licentieverlening van rechten inzake 

muziekwerken voor onlinegebruik op 

de interne markt

COM (2012) 

372         

BNC 1451

BNC- fiche aan de 

Kamer aangeboden.     

Bespreking in de 

Raadswerkgroep, 

Coreper 19  juni 2013.

Algemene regels en transparantie die  gelden voor alle 

auteursrechtenorganisaties en specifieke regels voor licentiëring van 

onlinemuziek, om de digitale markt te stimuleren en meer 

grensoverschrijdende diensten aan te bieden aan klanten in de hele EU.



25 EK (2011) Voorstel voor een verordening  

betreffende elektronische 

identificatie en vertrouwensdiensten 

voor elektronische transacties in de 

interne markt 

COM (2012) 

238               

BNC 1439

Oriënterend debat in 

Telecom-Raad d.d. 6 

juni 2013

Het voorstel zal wetgeving voorstellen om het vertrouwen te stimuleren en 

elektronische transacties te bevorderen, met name door te zorgen voor de 

wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authenticatie in de hele 

EU, alsmede van elektronische handtekeningen.

Strafrecht

1 VenJ, TK 

(behandelvoor

behoud), EK 

(behandelvoor

behoud)

Richtlijn bijzondere waarborgen voor 

kwetsbare verdachten of 

beklaagden

n.n.b. Verwachte 

verschijningsdatum 27 

november 2013

Maatregel E uit de routekaart ter versterking van procedurele rechten van 

verdachten en beklaagden in strafprocedures. Bijzondere aandacht voor 

verdachten of beklaagden, in het bijzonder minderjarigen, die de inhoud of 

betekenis van het proces niet kunnen volgen of begrijpen.

2 TK 

subsidiariteitst

oets

Richtlijn ter zake gesubsidieerde 

rechtsbijstand in het strafrecht

n.n.b. Verwachte 

verschijningsdatum 27 

november 2013

Vloeit voort uit maatregel C van de routekaart ter versterking van procedurele 

rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures. Het aspect van 

rechtsbijstand is losgekoppeld van de richtlijn toegang tot een raadsman en 

wordt thans afzonderlijk benaderd. Dit voorstel zal maatregelen omvatten ter 

zake de gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken. Zou ook (deels) een niet-

wetgevend instrument kunnen worden.

3 TK 

subsidiariteitst

oets

Richtlijn ter bescherming en 

versterking van de 

onschuldpresumptie

n.n.b. Verwachte 

verschijningsdatum 27 

november 2013

Het voorstel valt onder de vlag van de routekaart ter versterking van 

procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures. De 

richtlijn zal naar verwachting bepalingen omvatten ter zake het zwijgrecht, 

veroordeling bij verstek en bewijsverdeling. 

4 VenJ, TK 

(behandelvoor

behoud, 

subsidiariteitst

oets)

Richtlijn schadevergoeding voor 

slachtoffers van misdrijven 

n.n.b. 2012/2013 ??? Naast het voorstel voor een schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven 

door de dader zelf, zal er een voorstel voor een richtlijn worden ingediend die 

de compensatie aan slachtoffers vanuit schadefondsen regelt. Zou ook nog 

niet-wetgevend instrument kunnen worden.

5 TK 

(behandelvoor

behoud; 

subsidiariteits

bezwaar), EK 

(subsidiariteits

bezwaar)

Verordening tot instelling van het 

Europees Openbaar Ministerie

COM(2013) 

534 BNC 1681

Verschenen 18 juli 

2013. Voorstel 

gepresenteerd in JBZ-

Raad 7-8 oktober 

2013. Gele-kaart-

procedure gestart.

Voorstel tot oprichting van een Europees openbaar ministerie (EOM) als een 

gedecentraliseerde structuur, door middel waarvan het EOM is 

vertegenwoordigd in elke lidstaat. Het voorstel bevat regels voor de oprichting 

en het functioneren van het EOM met het oog op de opsporing en vervolging 

van fraude met EU-middelen.



6 TK 

(behandelvoor

behoud), EK

Verordening betreffende het EU-

Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken 

(Eurojust)

COM(2013) 

535 BNC 1683

Verschenen 18 juli 

2013. Voorstel 

gepresenteerd in JBZ-

Raad 7-8 oktober 

2013

Het doel van het voorstel is o.m. de organisatiestructuur van Eurojust te 

verbeteren, de status en bevoegdheden van de nationale leden bij Eurojust te 

harmoniseren en de betrokkenheid van het Europees Parlement en de 

nationale parlementen bij Eurojust te versterken.

7 Voorstel voor een richtlijn 

betreffende de strafrechtelijke 

bescherming van de euro en andere 

munten tegen valsemunterij en ter 

vervanging van Kaderbesluit 

2000/383/JBZ van de Raad

COM(2013) 42

BNC 1586

Voorstel ingediend op 

6 februari 2013. 

Algemene oriëntatie 

op JBZ-Raad 7-8 

oktober 2013.

De ontwerp-richtlijn stelt minimumregels vast voor de strafbaarstelling van een 

reeks van gedragingen die verband houden met (euro)valsemunterij. Het 

voorstel bevat daarnaast onder meer voorschriften over straffen, rechtsmacht, 

onderzoeksmiddelen en over de analyse, identificatie en opsporing van vals 

geld.

8 Mededeling inzake deelname van de 

Europese Unie aan de Groep van 

staten tegen corruptie (Greco) van 

de Raad van Europa

COM (2012) 

604                  

BNC 1517

Voorstel 19 oktober 

2012 verschenen

Voorstel strekt tot toetreding van EU tot GRECO (groep van staten tegen 

corruptie).

9 Voorstel voor een richtlijn 

betreffende strafrechtelijke sancties 

voor handel met voorwetenschap en 

marktmanipulatie en voorstel voor 

een verordening betreffende handel 

met voorwetenschap en 

marktmanipulatie (marktmisbruik) 

COM (2012) 

420 + 421        

BNC 1478          

Zie ook 

COM(2011) 

654+ 651 

BNC1269

Voorstel 25 juli 2012 

verschenen. 

Betrokken bij 

onderhandelingen 

over de richtlijn 

marktmisbruik 

(COM(2011)(651), 

waarover tijdens de 

JBZ-Raad van 6 en 7 

december 2012 een 

algemene orientatie 

werd bereikt.

Het voorstel strekt tot aanvulling van de ontwerp-richtlijn betreffende 

strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie 

COM(2011)651, BNC 1269. De voorgestelde aanvulling beoogt – tegen de 

achtergrond van het lopende onderzoek naar de mogelijke manipulatie door 

een aantal banken van de EURIBOR- en LIBOR-benchmarks voor 

interbancaire leningtarieven – zeker te stellen dat ook manipulatie van 

(financiële) benchmarks onder de strafbaarstelling van marktmanipulatie valt.  

10 TK Voorstel voor een richtlijn 

betreffende de strafrechtelijke 

bestrijding van fraude die de 

financiële belangen van de Unie 

schaadt 

COM (2012) 

363                  

BNC 1475

Voorstel 7 juli 2012 

verschenen. Tijdens 

de JBZ-Raad van 6-7 

juni 2013 is een 

algemene orientatie 

bereikt. 

Het voorstel bevat maatregelen voor de strafrechtelijke bestrijding van 

fraude waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. 

Het gaat om onder meer definities van strafbare feiten, straffen, 

rechtsmacht, regels betreffende verjaring en samenwerking met 

Commissie. Het voorstel bouwt voort op het PIF-verdrag uit 1995 en de 

daarbij behorende protocollen.



11 TK Richtlijn betreffende het Europees 

onderzoeksbevel in strafzaken

9288/10 

COPEN 117

BNC 1044

Algemene oriëntatie in 

JBZ-Raad 13-14 

december 2011. Het 

dossier bevindt zich 

thans in de fase van 

de triloog met het 

EP.  

Op basis van het instrument kunnen justitiele autoriteiten een EOB uitvaardigen 

om in het kader van strafrechtelijk onderzoek de justitiele autoriteiten in een 

andere lidstaat onderzoekshandelingen te laten verrichten.

12 Voorstel voor een richtlijn  

betreffende de bevriezing en 

confiscatie van opbrengsten van 

misdrijven in de Europese Unie 

COM (2012) 

85                    

BNC 1398

Algemene oriëntatie in 

JBZ-Raad 6-7 

december 2012. Het 

dossier bevindt zich 

thans in de fase van 

de triloog met het 

EP.  

Het voorstel heeft tot doel de autoriteiten van de lidstaten beter in staat te 

stellen de winsten die criminelen halen uit grensoverschrijdende, ernstige en 

georganiseerde criminaliteit, te ontnemen.

13 Voorstel voor een richtlijn  

betreffende strafrechtelijke sancties 

voor handel met voorwetenschap en 

marktmanipulatie 

COM (2011) 

654

BNC 1269. 

Geamendeerd 

met voorstel 

COM (2012) 

420 

Algemene oriëntatie in 

JBZ-Raad 6-7 

december 2012. Het 

dossier bevindt zich 

thans in de fase van 

de triloog met het 

EP.  

Het voorstel beoogt te bewerkstelligen dat in elke lidstaat op dezelfde wijze 

tegen handel met voorwetenschap en marktmanipulatie strafrechtelijk kan 

worden opgetreden. Geamendeerd met voorstel COM(2012)420 

strafbaarstelling manipulatie EURIBOR etc.

14 Richtlijn 2013/40/EU over aanvallen 

op informatiesystemen en ter 

vervanging van Kaderbesluit 

2005/222/JBZ van de Raad

PB L 218 d.d. 

14.8.2013

De richtlijn strekt tot verbetering van de justitiële samenwerking tussen de 

lidstaten door onderlinge aanpassing van het strafrecht – via vaststelling van 

minimumregels – inzake aanvallen op informatiesystemen. De ontwerprichtlijn 

vervangt het bestaande kaderbesluit van 2005.

15 Richtlijn 2013/48/EU betreffende het 

recht op toegang tot een advocaat in 

strafprocedures en in procedures ter 

uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel en het recht om 

een derde op de hoogte te laten 

brengen vanaf de vrijheidsbeneming 

en om met derden en consulaire 

autoriteiten te communiceren tijdens 

de vrijheidsbeneming

Pb L 294 d.d. 

6.11.2013

De richtlijn beoogt minimiumnormen vast te leggen met betrekking tot het recht 

van verdachten in strafprocedures op toegang tot een raadsman.

Bestrijding terrorisme en 

criminaliteit



1 TK (2011) Bevriezen van tegoeden van 

personen die verdacht worden van 

terroristische activiteiten binnen de 

EU, ook wel 'homegrown terroristen' 

(artikel 75) (wetgevend)

2012 Het voorstel zal een kader vaststellen voor beheersmaatregelen m.b.t. kapitaal 

en betalingsverkeer. Dit bestaat al voor terroristen zonder EU nationaliteit, 

wordt uitgebreid.

2 EU beleidscyclus voor de bestrijding 

van grensoverschrijdende 

georganiseerde criminaliteit

n.v.t. Nieuwe cyclus in 2014. 

Huidige cyclus wordt 

uitgevoerd

Deze EU-beleidscyclus heeft als doel het proces van 

prioriteitstelling op het terrein van georganiseerde en ernstige criminaliteit 

verder te stroomlijnen en nog beter aan te laten sluiten op de behoeften uit 

de operationele praktijk.

3 VenJ, TK 

(behandelvoor

behoud)

Mededeling Een Europees systeem 

voor het traceren van 

terrorismefinanciering: beschikbare 

opties 

Naar verwachting zal 

de CIE najaar 2012 

met een aanvullende 

Mededeling komen

In de mededeling worden de verschillende opties voor de opzet en werking van 

een EU-systeem voor het traceren van terrorismefinanciering (EU-TFTS) 

beschreven.

4 EU contraterrorisme strategie - 

Discussienota

n.v.t. JBZ-Raad 6 en 7 

december 2012.

Halfjaarlijks rapporteert de CTC over de voortgang ten aanzien van de CT-

strategie en het daarbij behorende actieplan.

5 Rapport CTC Implementatie 

herziene strategie 

terrorismefinanciering

n.v.t. Gepresenteerd tijdens 

JBZ-Raad 13-14 

december 2011.

De nota beschrijft vijf uitdagingen met in gang gezette activiteiten op deze 

terreinen en tot slot aandachtspunten voor de Lidstaten. 

6 EU actieplan ten behoeve van de 

bestrijding van terrorisme

n.v.t. JBZ-Raad 6-7 

december 2012 (en 

doorlopend).

Jaarlijks rapporteert de EU-coordinator voor terrorismebestrijding over de 

voortgang ten aanzien van de CT strategie en het daarbij behorende actieplan.

7 Mededeling vermindering 

vuurwapencriminaliteit in de EU

COM(2013) 

716. BNC 

fiche wordt 

opgesteld.

Voorstel verschenen 

22 oktober 2013

Deze Mededeling beoogt de aard en omvang van vuurwapencriminaliteit in  de 

EU te presenteren en zal actiepunten voor de aanpak daarvan bevatten.

8 Verordening nieuwe psychoactieve 

stoffen en richtlijn tot wijziging van 

kaderbesluit inzake de definitie van 

drugs

COM(2013) 

618 en 619 

BNC ....

Voorstellen 

verschenen 17 

september 2013. 

De verordening heeft als doel de werking van de interne markt voor het gebruik 

van NPS die een reguliere toepassing hebben (industrieel of commercieel) te 

verbeteren en de rechtszekerheid voor marktdeelnemers te vergroten. - De 

richtlijn strekt tot wijziging van het kaderbesluit betreffende de vaststelling van 

minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten 

en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat 

de definitie van drugs betreft. 

9 Mededeling Strategie Aanpak 

sigarettensmokkel

COM(2013) 

324

Voorstel verschenen 6 

juni 2013

Deze strategie beoogt een EU aanpak van illegale handel in sigaretten door 

o.m. de georganiseerde criminaliteit.



10 TK Mededeling EU-strategie voor de 

uitroeiing van mensenhandel 2012-

2016 

COM (2012) 

286                 

BNC 1443

Publicatie voorstel op 

19 juni 2012.           

Formuleren beleidskader ter preventie/vermindering van mensenhandel, de 

vervolging van daders.

11 VenJ Mededeling De aanpak van 

criminaliteit in het digitale tijdperk – 

Oprichting van een Europees 

Centrum voor de bestrijding van 

cybercriminaliteit 

COM (2012) 

140

BNC 1412

Behandeling in 

Raadswerkgroep  

Het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3),

zal een centrale regisserende, aanjagende en faciliterende rol moet 

spelen zodat lidstaten zelfstandig of gezamenlijk kunnen optreden 

tegen cybercriminaliteit. 

12 Mededeling Corruptiebestrijding in 

de EU 

COM (2011) 

308

BNC 1224

Gepresenteerd op JBZ-

Raad 9-10 juni 2011.

De Mededeling beoogt de lidstaten te helpen om met behulp van het nieuw in 

te richten evaluatiemechanisme de wetgeving beter te handhaven, 

internationale verbintenissen volledig na te komen en te zorgen voor meer 

samenhang in corruptiebestrijdingsbeleid en -maatregelen. verwacht wordt dat 

de Europese Commissie in 2013 met een nadere uitwerking komt.

13 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 883/2013 betreffende 

onderzoeken door het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding 

(OLAF) en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1073/1999 en 

Verordening (Euratom) 

nr. 1074/1999

PB L 248 d.d. 

18.9.2013

Het is de bedoeling de efficiëntie en effectiviteit van het anti-fraudebureau 

OLAF te versterken, alsmede de bescherming van de rechten van de personen 

tegen wie het bureau een onderzoek instelt.

Gegevensbescherming en 

uitwisseling

1
VenJ, TK, EK Datatretentie Nog niet beschikbaar.

2

Mededeling betreffende 

samenwerking op het gebied van 

rechtshandhaving in de EU te 

versterken: het Europees model 

voor informatieuitwisseling (EIXM)

COM(2013) 

735                 

BNC 1549 

Voorstel gepubliceerd 

op 7 december 2012

Deze mededeling geeft - naast de stand van zaken van de bestaande 

grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen rechtshandhavingdiensten 

in de EU - aanbevelingen voor de lidstaten en Europol.

3

Mededeling over de strategie inzake 

cyberbeveiliging van de EU: een 

open, veilige en beveiligde 

cyberspace.

JOIN(2013)1  

BNC 1588

Voorstel gepubliceerd 

op 7 februari 2013. 

Raadsconclusies 

(11357/13) 

aangenomen in RAZ 

25 juni 2013.

De mededeling voorziet in een strategie om de digitale omgeving in de EU de 

veiligste in de wereld te maken. Hiertoe beschrijft de mededeling de vereiste 

maatregelen die hiervoor nodig zijn op basis van een sterke en effectieve 

bescherming en bevordering van de rechten van de burgers. De 

raadsconclusies geven weer welke prioriteiten lidstaten zien. De Friends of the 

Presidency Group on Cyber Issues zal door het Litouws VZschap worden 

voortgezet en de voortgang bewaken van de uitvoering van de strategie en 

conclusies.



4

Voorstel voor een richtlijn houdende 

maatregelen om een hoog niveau 

van netwerk- en 

informatiebeveiliging in de Unie te 

waarborgen.

COM(2013) 48                    

BNC 1587

Voorstel 

gepubliceerd op 7 

februari 2013. ER 24-

25 oktober 2013 

concludeerde dat 

gestreefd wordt naar 

aanneming m.h.o.o. 

afronding interne 

markt in 2015

Doel van de voorgestelde richtlijn is het waarborgen van een hoog 

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging (NIB). Dit 

niveau verschilt momenteel per lidstaat. Dit leidt tot een sterk wisselend niveau 

van paraatheid bij incidenten en een ongelijk niveau van bescherming van 

consumenten en bedrijven. 

5

Voorstel voor een verordening 

betreffende de instelling van 

"Eurodac" voor de vergelijking van 

vingerafdrukken ten behoeve van 

een doeltreffende toepassing van 

Verordening (EG) nr. […/…] [tot 

vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming dat door 

een onderdaan van een derde land 

of een staatloze bij een van de 

lidstaten wordt ingediend] 

COM(2012)25

4 BNC 1440

Publicatie voorstel op 

1 juni 2012. Terug in 

Raad op 20 juni 2013 

en plenaire sessie EP 

10 – 13 juni 2013 

i.c.m. Opvangrichtlijn, 

Asielprocedurerichtlijn, 

de Dublin Verordening 

en de Eurodac.               

De richtlijn betreft een meer efficiënte ondersteuning van de uitvoering van de 

Dublin Verordening en voorziet in een betere regeling omtrent dataprotectie. 

Ook maakt de Richtlijn het mogelijk dat rechtshandhavingsdiensten toegang 

krijgen tot Eurodac voor preventie, opsporing en vervolging van strafbare feiten.



7

VenJ, TK, EK Voorstel voor een richtlijn 

betreffende het gebruik van 

persoonsgegevens van passagiers 

voor het voorkomen, opsporen, 

onderzoeken en vervolgen van 

terroristische misdrijven en zware 

criminaliteit  

COM(2011)32 

BNC 1149

Algemene oriëntatie in 

JBZ-Raad 26-27 april 

2012. Juni 2013 door 

EP terugverwezen 

naar LIBE met als 

doel een compromis 

te vinden. Dat 

compromis is nog 

niet in zicht. De LIBE-

commissie van het 

EP kan met 

tekstvoorstellen 

komen, maar heeft 

dat nog niet gedaan.

Het gaat om het opzetten van een Europees PNR-systeem voor vluchten die 

Europa binnenkomen.

8

VenJ, TK 

(behandel-

voorbehoud is 

afgerond)

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 

COM (2012) 

10

BNC 1371

Behandeling in 

Raadswerkgroep.       

3-maandelijks ontvangt 

de TK 

voortgangrapportage.

Het voorstel voor een richtlijn dient ter vervanging van het huidige kaderbesluit 

2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 en bevat regels voor de 

bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de 

voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen, en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

9

VenJ, TK 

(behandel-

voorbehoud is 

afgerond)

Voorstel voor een verordening 

betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens 

(algemene verordening 

gegevensbescherming) 

COM (2012) 

11

BNC 1372

Behandeling in 

Raadswerkgroep. 3-

maandelijks ontvangt 

de TK een 

voortgangrapportage. 

Op JBZ-Raad 5-6 

december 2013 

gedeeltelijke algemene 

oriëntatie beoogd.

De ontwerpverordening stelt nieuwe regels vast met betrekking tot de 

bescherming van de gegevens van natuurlijke personen en het vrije verkeer 

van persoonsgegevens. De rechten van betrokkenen worden versterkt, met 

name met het recht om te worden vergeten en het recht op dataportabiliteit.



10

PNR EU-Canada overeenkomst Onderhandelingen 

gestart in 2011, 

inmiddels gesloten. In 

AO 5 juni 2013 

behandeld.

Overeenkomst tussen de EU en Canada inzake het gebruik en de doorgifte van 

persoonsgegevens van passagiers.

Politie

1

Herziening rechtsgrondslag 

Europese Politieacademie (CEPOL)

n.n.b. eind 2012 Betreft voorstel tot aanpassing van het agentschap waarschijnlijk inzake 

governance, doelgroep van het agentschap, structuur en aard van de 

werkzaamheden mede rekening houdende met bovegenoemd beleid voor een 

een Europese opleiding voor wetshandhavers

2

Mededeling betreffende de 

procedures voor het toezicht op de 

activiteiten van Europol door het 

Europees Parlement, in 

samenwerking met de nationale 

parlementen 

COM (2010) 

776

BNC 1136

2012 Het betreft een commissiemededeling n.a.v. Stockholmprogramma. Deze 

mededeling zal betrokken worden bij het opstellen van een voorstel tot een  

Verordening voor de Europese Politiedienst (Europol)

3

Mededeling tot vaststelling van een 

Europees opleidingsprogramma 

voor rechtshandhaving

COM(2013) 

172

BNC 1621

Voorstel ingediend op 

27 maart 2013. 

Gepresenteerd JBZ-

Raad 6 en 7 juni 2013.            

Doel van een verdere uitbouw van een EU politieopleiding is het kweken van 

een Europese rechthandhavingscultuur door Europese opleidingen aan te 

bieden. De Europese politieacademie wordt CEPOL en moet fuseren met 

EUROPOL.

4

Voorstel voor een verordening 

betreffende het Agentschap van de 

EU voor samenwerking en opleiding 

op het gebied van rechtshandhaving 

(Europol)

COM(2013) 

173

BNC 1621

Voorstel ingediend op 

27 maart 2013. 

Gepresenteerd JBZ-

Raad 6 en 7 juni 2013.            

Het voorstel past de juridische basis van Europol aan, aan het Verdrag van 

Lissabon, namelijk door het werkterrein en de taken van Europol in een 

verordening vast te leggen, en moet Europol doeltreffender maken. 

Crisis en rampenbestrijding

5 Pakket vitale infrastructuur EU: 

1) Herziening EPCIP

2)Inventerisatie ECI

n.n.b. 2012 Het EPCIP (Europees programma voor de bescherming van kritieke 

infrastructuur) werd voor het eerst voorgesteld door de Commissie in haar 

mededeling van 2006 over dit thema. Het programma wordt momenteel 

doorgelicht, waarna er een voorstel voor een vernieuwd EPCIP moet komen. 

Het tweede punt betreft een wijziging van richtlijn 2008/114/EG over de 

aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur (ECI).

6

Crisis en rampenbestrijding buiten 

de EU

2014 De EU heeft een unieke mix aan tools voor de oplossing van crises en rampen 

buiten de EU. Deze tools moeten op een coherente wijze worden ingezet, door 

nauwe samenwerking van de lidstaten. 



7 TK Besluit betreffende de 

solidariteitsclausule

JOIN(2012) 39

BNC 1568

Voorstel verschenen 

21 december 

2012.Behandeling in 

raadswerkgroep 

PROCIV.

Dit initiatief is een follow-up op de solidariteitsclausule (art. 222 VWEU) die 

bepaalt dat de Unie en de lidstaten gezamenlijk uit solidariteit moeten optreden 

indien een lidstaat getroffen wordt door een terroristische aanval, een 

natuurramp of een door mensen veroorzaakte ramp.

8

Voorstel voor een besluit 

betreffende een EU-mechanisme 

voor civiele bescherming 

COM (2011) 

934

BNC 1369

Aangenomen in 

oktober 2013, nog niet 

gepubliceerd.

Het voorstel voorziet in een nieuw EU Mechanisme voor Civiele 

Bescherming. Het Mechanisme zal het huidige Mechanisme voor Civiele 

Bescherming, dat in 2001 is ingesteld en in 2007 is herzien, en het 

bijbehorende Financieel Instrument voor Civiele Bescherming, vervangen 

en in één wetgevingshandeling bundelen. 

Meerjarig Financieel Kader EU 

2014-2020

1 Voorstel voor een verordening tot 

vaststelling van het programma 

"Justitie" voor de periode 2014-2020 

COM (2011) 

759

BNC 1302

Triloog afgerond, 

nog niet formeel 

aangenomen.

Op 15 november 2011 heeft de Commissie voorstellen gepubliceerd voor het 

Justitie, Rechten en Burgerschapsbudget voor de periode 2014-2020. Het 

justitie programma zal zich richten op civielrecht, strafrecht en drugsbeleid. Een 

belangrijk punt van aandacht is voor Nederland de raakvlakken tussen het 

Justitie Programma en het Interne Veiligheidsfonds. Het voorstel moet 

bijdragen aan de verbetering van de implementatie en praktische toepassing 

van EU-regelgeving.

2 Voorstel voor een verordening tot 

vaststelling van het programma 

"Rechten en burgerschap" voor de 

periode 2014-2020 

COM (2011) 

758

BNC 1301

Triloog afgerond, 

nog niet formeel 

aangenomen.

Op 15 november 2011 heeft de Commissie voorstellen gepubliceerd voor het 

Justitie, Rechten en Burgerschapsbudget voor de periode 2014-2020.Het 

rechten en burgerschap programma is een samenvoeging van de drie 

bestaande fondsen grondrechten en burgerschap, Daphne II en PROGRESS. 



3 Voorstel voor een verordening tot 

vaststelling van de algemene 

bepalingen inzake het Fonds voor 

asiel en migratie en inzake het 

instrument voor financiële steun 

voor politiële samenwerking, 

voorkoming en bestrijding van 

criminaliteit, en crisisbeheer 

COM (2011) 

752

BNC 1300

Triloog bijna 

afgerond.

De Commissie stelt voor om de huidige fondsen samen te voegen in twee 

aparte fondsen: het Asiel- en Migratiefonds en een Intern Veiligheidsfonds. Het 

Asiel- en Migratiefonds zal zich richten op het geïntegreerde beheer van 

migratiestromen en dekt de verschillende aspecten van het gezamenlijke asiel- 

en migratiebeleid van de EU. Het Interne Veiligheidsfonds zal de 

tenuitvoerlegging van de Interne 

Veiligheidsstrategie ondersteunen. 

4 Voorstel voor een verordening tot 

vaststelling, als onderdeel van het 

Fonds voor interne veiligheid, van 

het instrument voor financiële steun 

voor politiële samenwerking, 

voorkoming en bestrijding van 

criminaliteit, en crisisbeheer 

COM (2011) 

753

BNC 1300

Triloog bijna 

afgerond.

Op 15 november 2011 heeft de Commissie een pakket voorstellen 

gepubliceerd voor het Justitie en Binnenlandse Zaken budget voor 2014-2020. 

Het fonds zal o.m. de praktische samenwerking van  

rechtshandhavingsautoriteiten moeten versterken, het zal het opzetten van een 

cybercrime centre financieel ondersteunen alsmede innovatieve 

technologieprojecten op veiligheidsgebied.

5 Voorstel voor een verordening tot 

vaststelling, als onderdeel van het 

Fonds voor interne veiligheid, van 

het instrument voor financiële steun 

voor de buitengrenzen en visa

COM (2011) 

750

BNC 1300

Triloog bijna 

afgerond.

Op 15 november 2011 heeft de Commissie een pakket voorstellen 

gepubliceerd voor het Justitie en Binnenlandse Zaken budget voor 2014-2020. 

Het fonds zal zich richten op financiële steun voor buitengrenzen en visa.

6 Voorstel voor een verordening tot 

oprichting van het Fonds voor asiel 

en migratie 

COM (2011) 

751

BNC 1300

Triloog bijna 

afgerond.

Op 15 november 2011 heeft de Commissie een pakket voorstellen 

gepubliceerd voor het Justitie en Binnenlandse Zaken budget voor 2014-2020. 

Het Asiel- en Migratiefonds zal zich richten op het geïntegreerde beheer van 

migratiestromen en dekt de verschillende aspecten van het gezamenlijke asiel- 

en migratiebeleid van de EU.

Burgerschap

7 Voorstel voor een verordening tot 

vaststelling van het programma 

Europa voor de burger voor de 

periode 2014-2020 

COM (2011) 

884

BNC 1339

Behandeling in 

raadswerkgroep.  EP: 

1e lezing. 

Het programma richt zich o.a. op: het ontwikkelen van de capaciteiten van 

burgers om deel te nemen aan het democratisch leven van de EU en het 

promoten van een cultuur van (burger-) participatie in het algemeen. 

EVRM



1 VenJ, TK, EK Toetreding EU tot EVRM BNC 1016 Behandeling op 

werkgroepniveau. 

Stand van zaken JBZ-

Raad 5-6 december 

2013.

Op 4 juni 2010 is door de Raad een gedetailleerd onderhandelingsmandaat 

aangenomen. In juli 2010 zijn de onderhandelingen tussen de EU en RvE over 

de voorwaarden van toetreding van start gegaan in een speciaal comité. Op 5 

april 2013 is er op technische niveau akkoord bereikt over het 

toetredingsakkoord. De Commissie heeft het HvJEU gevraagd om (conform 

procedure 218 (11)VWEU) advies te geven over de verenigbaarheid van het 

concept-akkoord met de Verdragen. Nadat het Hof een advies heeft gegeven 

over de verenigbaarheid zal de CIE een formeel voorstel doen voor de EU-

interne toepassingsregels die nodig zijn om het akkoord te operationaliseren 

(verwacht in de loop van 2014).

1

TK en EK Visumfaciliterings- en 

overnameovereenkomsten met 

bepaalde landen uit het zuidelijke 

Middellandse zeegebied

n.n.b. Verwacht in 2013/2014 Wetgevend voorstel

2
Verslag over de uitvoering van de 

terugkeerrichtlijn
n.n.b. Verwacht in 2013 Niet-wetgevend

3

Verslag over het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor 

de burgers van de Unie en hun 

familieleden

n.n.b. Verwacht in 2013 Niet-wetgevend

4

Verordening tot vaststelling van 

regels voor bewaking van de 

zeebuitengrenzen in het kader van 

de operationele samenwerking 

gecoördineerd door het Europees 

agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van 

de EU.

COM(2013)     

197       BNC-

fiche nr. 1623

Voorstel ingediend 12 

april 2013

Het voorstel bevat bindende regels voor de bewaking van maritieme 

buitengrenzen in het kader van de gemeenschappelijke Frontex-operaties op 

zee. 

Asiel en migratie



5

Richtlijn inzake de voorwaarden voor 

toelating en verblijf van  onderdanen 

van derde landen met het oog op 

wetenschappelijk onderzoek, studie, 

scholierenuitwisseling, onbezoldigde 

opleiding of vrijwilligerswerk.

COM(2013)    

151                  

BNC fiche nr. 

1626

Voorstel ingediend 

25 maart 2013

Wetgevend voorstel. Dit initiatief wil de EU als geheel aantrekkelijker maken 

als centrum voor onderzoek, studie scholierenuitwisseling, opleiding en 

vrijwilligerswerk. Ook wil het wetenschappelijke, onderwijs-, opleidings- en 

culturele uitwisselingen met onderdanen van derde landen bevorderen en voor 

hen de voorwaarden voor toegang tot, verblijf in en mobiliteit binnen de EU 

transparanter en doeltreffender maken. Dit initiatief zal een wijziging van de 

Richtlijnen 2004/114/EG en 2005/71/EG meebrengen.  

6

VenJ, TK en 

EK

Verordeningen "Slimme grenzen" 

Een nieuwe generatie van 

grenscontroles bestaande uit:

(1) Inreis-/uitreissysteem (EES)

(2)Programma voor geregistreerde 

reizigers (RTP)

(3) Wijziging Schengengrenscode

COM(2013)     

95, 96, 97        

BNC nr. 1591

Voorstellen ingediend 

27 februari 2013

Met dit wetgevingspakket wordt beoogd het Europese buitengrensbeheer te 

verbeteren en de grenspassage te versnellen.

7

VenJ en TK Groenboek Gezinshereniging COM(2011) 

735 

In vervolg op het 

Groenboek heeft de 

Commissie een  

expertgroep ingesteld 

om misbruik van de 

richtlijn en 

schijnhuwelijken te 

onderzoeken en met 

richtsnoeren te komen. 

Er komt geen 

rapporteur.

De expertgroep is ingesteld.  

9

Verordening aanpassing lijst 

derdelanders en visa 

COM(2011) 

290          BNC-

fiche 1191

Raad en EP zijn 

akkoord met de tekst.

Van belang vanwege het NL/FRA voorstel voor het opnemen van een 

noodremprocedure, waarmee de visumvrije status van landen kan worden 

geschorst.

10

Richtlijn voor een 

gemeenschappelijke procedure voor 

toegang en verblijf voor 

seizoensarbeiders

COM(2010) 

379          BNC-

fiche 1060

Coreper en LIBE-

commissie van het EP 

zijn akkoord met de 

tekst.

In deze richtlijn worden gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld voor de 

toegang van derdelanders die als seizoensarbeider gedurende een korte 

periode werkzaam wensen te zijn in een lidstaat. De richtlijn stelt ook 

gemeenschappelijke minimumnormen vast ten aanzien van de behandeling 

van seizoenswerkers



11

Richtlijn voor tijdelijke overplaatsing 

binnen een onderneming van 

werknemers uit derde landen

COM(2010) 

378               

BNC-fiche 

1059

Triloog sinds januari 

2013 loopt moeizaam. 

In deze richtlijn worden gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld voor de 

toegang van derdelanders die binnen een onderneming worden overgeplaatst 

van buiten de EU naar binnen de EU.

12

Verordening (EU) nr. 1053/2013 

betreffende de instelling van een 

evaluatiemechanisme voor de 

controle van en het toezicht op de 

toepassing van het Schengenacquis 

en houdende intrekking van het 

Besluit van 16 september 1998 tot 

oprichting van de Permanente 

Schengenbeoordelings- en 

toepassingscommissie

Pb L 295 d.d. 

6.11.2013

De verordening heeft als doel een nieuw en efficiënter juridisch kader te 

scheppen voor het evalueren van de toepassing door de lidstaten van het 

Schengenacquis in het Schengengebied. 

Verordening (EU) nr. 1051/2013 tot 

wijziging van Verordening (EG) 

nr. 562/2006 teneinde te voorzien in 

gemeenschappelijke regels inzake 

de tijdelijke herinvoering van het 

grenstoezicht aan de binnengrenzen 

in uitzonderlijke omstandigheden

Pb L 295 d.d. 

6.11.2013

De verordening heeft als doel het vaststellen van gemeenschappelijke regels 

over de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de binnengrenzen in 

buitengewone omstandigheden. De huidige criteria voor de tijdelijke 

herinvoeriing van grenscontroles zijn in de verordening nader uitgewerkt. Met 

de verordening is het ook mogelijk om de grenscontroles in te voeren als een 

lidstaat langdurig verzuimt afdoende toezicht te houden op zijn deel van de 

buitengrens en deze situatie wel een bedreiging vormt voor de openbare orde 

of binnanlandse veiligheid van andere lidstaten. 
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Wetgevend voorstel European 

Border Surveillance system 

(Eurosur)

COM (2011) 

873          BNC-

fiche 1331

Aangenomen, nog 

niet gepublieerd.

Voorstel tot oprichting Europees grensbewakingssysteem. Hiermee wordt 

beoogd de coördinatie binnen en tussen de lidstaten te vergroten om zware 

criminaliteit, zoals drugs- en mensenhandel, te voorkomen en te bestrijden en 

om het onaanvaardbare dodental onder migranten op zee te verminderen.


