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Zoals uitgedrukt in de artikelen 29 en 30 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, is een van de 
belangrijkste doelen van de Unie de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
een hoog niveau van zekerheid te verschaffen door de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de 
lidstaten op politiegebied. In een Schengen-ruimte zonder controles aan de binnengrenzen is het van 
cruciaal belang efficiënte politiële samenwerking te ontwikkelen om te voorkomen dat misdadigers 
zich ongestraft kunnen verschuilen. 

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, waarbij de politiële samenwerking werd 
opgenomen in het EU-Verdrag, heeft de Europese Unie een groot aantal maatregelen genomen om de 
samenwerking tussen politiediensten van lidstaten te verbeteren. Onlangs kwamen de zorgen over 
uitbreiding van de EU en terrorisme tot uiting in het Haagse programma, gericht op versterking van de 
operationele samenwerking, vooral door verbeterde informatie-uitwisseling tussen de politiële 
diensten en de databanken van de EU.

Hoewel erkend kan worden dat veel vooruitgang is geboekt op detailpunten, heeft de EU over het 
algemeen nog geen gezamenlijke aanpak op dit gebied weten te realiseren en is de politiële 
samenwerking in de EU bekritiseerd omdat het huidige kader geen optimale resultaten noch een 
volmaakte bescherming van individuele rechten garandeert.

Dit seminar gaat in op het bestaande institutionele en informele kader van de politiële samenwerking. 
De bijeenkomst is bedoeld als constructief forum voor ideeën over de wijze waarop de politiële 
samenwerking in de EU kan worden verbeterd terwijl de rechten van de betrokkenen worden 
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beschermd en de democratische controle wordt versterkt. Een conceptprogramma is bijgevoegd. Er 
zullen achtergrondnotities over de besproken onderwerpen beschikbaar worden gesteld.

CONCEPTPROGRAMMA

15.00 – 15.30: OPENINGSSESSIE

Inleiding door

§ Jean-Marie CAVADA, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken van het Europees Parlement

§ Franco FRATTINI, vice-voorzitter van de Europese Commissie, commissaris voor Justitie,
Vrijheid en Veiligheid

§ Kari RANTAMA, adjunct-hoofd van de nationale politie in Finland, voorzitter van het 
Comité van artikel 36 van het EU-Verdrag, namens het Finse voorzitterschap

15.30 – 16.30 uur: SESSIE I
WAT ZIJN DE GROOTSTE BELEMMERINGEN VOOR POLITIËLE 

SAMENWERKING EN COMMUNICATIE IN DE EU?

Grootste belemmeringen voor politiële samenwerking

Presentatie door dr. Valsamis MITSILEGAS, hoofddocent vakgroep Recht, Queen Mary University,
Londen (15.30 – 15.45)

§ De ongelijkheid tussen de juridische en constitutionele stelsels in de EU
- De kwestie van de verschillende juridische en constitutionele tradities van de lidstaten met 
betrekking tot politiebevoegdheden, het verzamelen van persoonsgegevens op nationaal niveau en de 
bescherming van gegevens. 
- De kwestie van het Europa van verschillende snelheden, dat kan leiden tot ongelijke 
zekerheidsniveaus voor burgers in de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.
- Het beginsel van beschikbaarheid van informatie dat door het Haagse programma is geïntroduceerd 
en dat vanaf 1 januari 2008 moet worden toegepast op basis van het idee van integratie door 
wederzijdse erkenning in plaats van harmonisatie, en dat een probleem kan vormen als er geen 
gemeenschappelijke waarborgen zijn om de constitutionele beginselen en grondrechten te beschermen.

§ De veelheid van spelers en structuren op het gebied van politiële samenwerking: 
complementariteit, coördinatie en het risico van overlapping

§ De noodzaak van een alomvattende dreigingsevaluatie
Het concept van informatiegestuurde opsporing is gericht op vergroting van de kennis van dreigingen, 
aangezien het zonder goede kennis van de belangrijkste criminelen en criminele netwerken moeilijk is 
om de dreigingen tegen te gaan en op dit terrein prioriteiten te stellen. De dreigingsevaluatie voor 
georganiseerde criminaliteit (OCTA), gemaakt door Europol, beschrijft de belangrijkste soorten 
criminaliteit, de structuur van groepen in de georganiseerde criminaliteit en de manier waarop zij 
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werken. Is OCTA voldoende op de toekomst gericht en proactief of is zij tamelijk reactief gebleven?

§ De problemen op het niveau van de strategiedefinitie: de noodzaak van helder gedefinieerde 
doelen en prioriteiten

Ontwikkeling van een interne veiligheidsstrategie is noodzakelijk.

§ Het ontbreken van een gemeenschappelijke cultuur en wederzijds vertrouwen onder 
politiële autoriteiten en het hoogontwikkelde gevoel van eigendom van informatie

Er zijn problemen bij informatie-uitwisseling tussen politiële autoriteiten waargenomen, alsmede 
tegenzin om met buitenlandse collega’s samen te werken. Het wederzijdse vertrouwen tussen politiële 
autoriteiten dient te worden versterkt, vooral omdat het beginsel van beschikbaarheid van informatie is 
gebaseerd op wederzijde erkenning, hetgeen een compleet vertrouwen in het wetgevings- en 
uitvoeringssysteem van de andere lidstaat vooronderstelt. 

§ De problemen op operationeel niveau (incompatibele communicatie- en surveillanceapparatuur, 
taalbarrières, gebrek aan evaluaties en kwaliteitsstatistieken)

§ De kwestie van het democratisch tekort en de verantwoording bij de ontwikkeling van 
databanken en van EU-diensten zoals Europol en bij de invoering van afgeleid recht door 
comitologie

Gegevensbescherming: zijn de huidige normen op het gebied van politiële samenwerking
voldoende?

Presentatie door Peter HUSTINX, Europees toezichthouder gegevensbescherming (15.45 – 16.00)

Het is van cruciaal belang dat de politiële diensten informatie kunnen uitwisselen, maar externe 
controle en toestemming is noodzakelijk. Bovendien worden de zorgen om gegevensbescherming 
prangender door het idee om databanken met politiegegevens (SIS, de Europol-databank) aan elkaar te 
koppelen.

DEBAT (16.00 – 16.30)

16.30 – 17.30: SESSIE II
TOT NU TOE GEVONDEN OPLOSSINGEN EN OPTIMALE 

PROCEDURES VOOR POLITIËLE SAMENWERKING

Welke oplossingen zijn er tot nu toe gevonden voor gemeenschappelijke operationele
problemen? Is het interessant om bepaalde praktijken uit te breiden naar alle lidstaten?

Presentatie door Pierre BERTHELET, docent recht en politicologie, gespecialiseerd in Europese 
interne veiligheidszaken (16.30 – 16.40)

Enkele voorbeelden: 

- De Schengenuitvoeringsovereenkomst
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- Het Verdrag van Prüm
- De regionale samenwerking tussen de lidstaten en met derde landen (bijvoorbeeld de taskforce 

inzake georganiseerde misdaad in het Oostzeegebied) 

- Bilaterale en multilaterale overeenkomsten en de oprichting van centra voor politiële 
samenwerking: wat is de toegevoegde waarde van deze centra? Openen zij de weg naar diepgaander 
samenwerking tussen buurlanden in de context van Schengen?

Presentatie door Bernd BELLE, hoofd van de politie van Baden-Württemberg en Duits coördinator 
in het Frans-Duitse centrum voor politie- en douanesamenwerking te Kehl (16.40 – 16.50)

Voorstel voor een Raadsbesluit tot verbetering van de politiële samenwerking tussen lidstaten 
aan de binnengrenzen en tot wijziging van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst (COM (2005)
0317 - LIBE/6/29788)

Presentatie door Herbert REUL, lid van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken van het Europees Parlement en rapporteur (16.50 – 17.00)

Dit ontwerpbesluit uit 2005 omvat de beste procedures die de tien voorgaande jaren zijn ontstaan en 
beoogt een gemeenschappelijk kader met minimumnormen voor politiële samenwerking te 
verschaffen, dat de lidstaten in staat stelt verdergaand grensoverschrijdend samen te werken. Het 
besluit betreft de uitwisseling van informatie, de operationele samenwerking (gezamenlijke 
patrouilles, ingrijpen en surveillances), de compatibiliteit en interoperabiliteit van apparatuur, en de 
opleiding van politieagenten. Het verplicht de lidstaten permanente samenwerkingsstructuren te 
vestigen om te bevorderen dat er vertrouwen ontstaat tussen agenten uit verschillende landen. 
Bovendien wijzigt het besluit de bepalingen van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst betreffende 
grensoverschrijdende surveillance en achtervolging over de grens.

DEBAT (17.00 – 17.30)

17.30 – 18.30: SESSIE III
WELKE OPLOSSINGEN KUNNEN NOG MEER WORDEN OVERWOGEN 

OM DE POLITIËLE SAMENWERKING TE VERBETEREN?

Wat kan er op strategisch en operationeel niveau worden gedaan om de politiële 
samenwerking uit te breiden?

Presentatie door Patrick ZANDERS, hoofdcommissaris en directeur van de afdeling internationale 
politiële samenwerking van de federale politie in België (17.30 – 17.45)

§ Rol van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie: is het beter om het Europees
Parlement erbij te betrekken?
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§ Rol van de operationele taskforce van Europese hoofden van politie: wat is de toegevoegde 
waarde zeven jaar na oprichting? Hoe kan de transparantie worden verbeterd?

§ De G6
Zou het mogelijk zijn de nationale parlementen, het Europees Parlement en het publiek volledig te 
informeren over de uitkomsten van G6-ontmoetingen? Hoe worden de overige EU-lidstaten 
geïnformeerd over voorstellen die door de G6-landen zijn gedaan? Worden zij daarbij voldoende 
betrokken?

Intergouvernementele groeperingen van dit type hebben in het verleden geleid tot ontwikkelingen als 
het akkoord van Schengen, de Schengen-uitvoeringsovereenkomst en het Verdrag van Prüm. Is het 
werkelijk passend dat dergelijke ontwikkelingen openstaan voor landen die absoluut niet betrokken 
waren bij de onderhandelingen? 

Gaan de voorstellen van de G6 verder dan het huidige EU-beleid met voorbijgaan aan bepaalde 
belangrijke maatregelen waarover nu wordt onderhandeld? 

§ Europol1

Verloopt de samenwerking tussen nationale politiemachten en Europol bevredigend? Hoe kan de 
toegevoegde waarde van Europol worden vergroot? Hoe kan het parlementaire toezicht worden 
verbeterd? Is de huidige aard van Europol in overeenstemming met zijn missie en doelstellingen? 
Welke veranderingen zijn er voorzien voor Europol?

§ Interpol
Verloopt de samenwerking tussen de lidstaten en Interpol bevredigend? Hoe kan deze worden 
verbeterd? Waarom delen sommige lidstaten hun informatie niet met Interpol? Wat zijn de banden met 
Europol?

§ Permanent comité voor interne veiligheid (COSI)
Wat kan er worden gedaan aan “de operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse 
veiligheid” zolang de grondwet ‘in de ijskast’ staat?

§ Hoe kan het best strategisch gebruik worden gemaakt van de gemeenschappelijke 
onderzoeksteams in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende criminaliteit?

§ Hoe scheppen we wederzijds begrip en vertrouwen en een gemeenschappelijke cultuur onder 
politieagenten? Hoe kan CEPOL in die zin behulpzaam zijn? 

§ Moet er meer bindende operationele samenwerking tussen politie, douane, grensbewaking en 
andere gespecialiseerde politiële diensten van de lidstaten komen om het terrorisme en de 
georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie beter te kunnen bestrijden? Harmonisatie of 
wederzijdse erkenning?

§ Hoe kan de samenwerking tussen politie, douane, grensbewaking en andere bevoegde 
autoriteiten op het niveau van de lidstaten worden verbeterd?

  
1 Veel zaken met betrekking tot Europol zijn aan de orde gesteld tijdens een in oktober 2005 door de Commissie 
LIBE georganiseerde parlementaire bijeenkomst over verbetering van het parlementaire toezicht op justitiële en 
politiële samenwerking in Europa. Een overzicht van de activiteiten en het jaarverslag 2005 van Europol zijn 
door de heer Ratzel, directeur van Europol, gepresenteerd tijdens de vergadering van onze commissie in juli 
2006.
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§ Beïnvloedt op Europees niveau opgelegde samenwerking de samenwerking op nationaal 
niveau?

§ Hoe beïnvloedt het operationele niveau het strategische niveau? Probleem van het ‘top-down’ 
beslissingsproces.

§ De kwestie van de overbruggingsbepaling in artikel 42 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

Hoe kan de parlementaire controle worden verbeterd?

Presentatie door prof. dr. Willy Bruggeman, hoogleraar aan het Benelux Universitair Centrum, 
voorzitter van de Belgische Federale Politieraad, voormalig adjunct-directeur van Europol (17.45 –
17.55)

Het Constitutioneel Verdrag beoogt de invoering van meer democratie en verantwoording op het 
gebied van justitiële en politiële samenwerking. Welke oplossingen kunnen in afwezigheid van een 
Europese grondwet worden gevonden voor het gebrek aan externe controle?

DEBAT (17.55 – 18.25) met:

§ Kari RANTAMA, adjunct-hoofd van de nationale politie in Finland, voorzitter van het 
Comité van artikel 36 van het EU-Verdrag

§ Günter KRAUSE, hoofd van het directoraat-generaal Politiezaken van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken in Duitsland

§ Ulf GORANSSON, directeur van CEPOL
§ Michel QUILLE, adjunct-directeur van Europol
§ Jean Michel LOUBOUTIN, Directeur Directoraat Operationele politie-ondersteuning, 

Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, directeur van het secretariaat-generaal van de Raad van de 

Europese Unie, directeur-generaal voor justitie en binnenlandse zaken, docent aan het 
Instituut voor Europese Studies van de ULB, aan de UCL en de Fusl in België

Met deelname van Herbert REUL, lid van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken van het Europees Parlement en rapporteur, en Claude MORAES, lid van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement en 
rapporteur inzake het Europol-dossier.

AFSLUITENDE SESSIE

Jean-Marie CAVADA, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken van het Europees Parlement.
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BIJLAGE

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR HET DEBAT

Presentaties zijn beperkt tot 10 minuten.

Om zoveel mogelijk parlementsleden de mogelijkheid te bieden aan het debat deel te nemen, is de 
spreektijd tijdens de discussies beperkt tot 3 minuten per bijdrage of vraag.

Leden krijgen het woord in de volgorde waarin zij daarom verzoeken.

Sprekers die hun presentatie willen aanvullen kunnen dit schriftelijk doen door tevoren documenten (bij 
voorkeur in het Engels of Frans) te zenden aan het secretariaat (e-mail: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Deze documenten zullen tijdens de bijeenkomst worden verspreid.

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR HEN DIE HET SEMINAR WILLEN BIJWONEN

Dit seminar is openbaar. Wel dienen deelnemers die niet over een toegangspas van het Europees 
Parlement beschikken, om veiligheidsredenen vooraf een bezoekerspas aan te vragen. Daartoe dient u 
contact op te nemen met het seminarsecretariaat (Ryszard de Groot) vóór 14 December 2006.

Er zal gezorgd worden voor simultane vertolking in de volgende talen: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, 
PT, FI, SV, PL

CONTACTGEGEVENS VAN HET SEMINARSECRETARIAAT 

Seminarsecretariaat Telefoon Adres E-mailadres 

Ana DUMITRACHE
Beheerder

+32.2.284.14.16 Secretariaat LIBE
Europees Parlement 
Wiertzstraat
RMD 1J 038
1047 Brussel

Ryszard DE GROOT
Assistent 

+32.2.284.07.95 Secretariaat LIBE
Europees Parlement 
Wiertzstraat
RMD 1J 038
1047 Brussel

Anne DE CONINCK
Secretaresse

+32.2.284.21.79 Secretariaat LIBE
Europees Parlement 
Wiertzstraat
RMD 1J 038
1047 Brussel

ip-libe@europarl.eu.int
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