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Vragen van het lid Engels (D66) op
28 juli 2009 medegedeeld aan de
minister van Justitie.

1
Bent u op de hoogte van de
onderhandelingen tussen de EU en
de VS over het verlenen van toegang
aan de VS tot Europese
bankgegevens welke zijn opgeslagen
in het SWIFT-systeem?

2
Bent u op de hoogte van het feit dat
ook intra-Europese gegevens in de
context van internationale
bankverrichtingen binnen SEPA
(Single Euro Payment Area) op deze
wijze beschikbaar komen voor de VS?

3
Kunt u toelichten waarom de Raad de
Commissie hiertoe opdracht heeft
gegeven, nu nog in 2007 werd
besloten om de SWIFT-back-up in de
VS te sluiten, zodat de VS geen
toegang meer zouden hebben tot de
bankgegevens?

4
Kunt u toelichten waarom de Raad
niet wacht tot het Verdrag van
Lissabon geratificeerd is, zodat ook
het Europees Parlement zeggenschap
krijgt over dit terrein en er derhalve
ook democratische controle kan
worden uitgeoefend?

5
Kunt u toelichten waarom u de
Kamers niet heeft geraadpleegd over
het onderhandelingsmandaat?

6
Wat is uw commentaar op de
opvatting dat dit akkoord niet
uitsluitend een aangelegenheid is die
valt onder de zogeheten derde pijler,
maar dat er ook aspecten aan
verbonden zijn die de interne markt
raken, zodat ook het Europees
Parlement bij deze kwestie betrokken
had moeten worden?

Mededeling

Mededeling van de heer Hirsch
Ballin (minister van Justitie)
(Ontvangen 31 augustus 2009)

Hierbij deel ik u mee dat de vragen
van het lid Engels (D66) van uw
Kamer over het al dan niet verlenen
van toegang aan de VS tot Europese
bankgegevens niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden
beantwoord, aangezien nog niet alle
benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig
mogelijk te beantwoorden.
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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden
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