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I. Inleiding

"Het programma van Stockholm - Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming 
van de burger", dat in december 2009 door de Europese Raad werd goedgekeurd voor de 
periode 2010-2014, is het derde meerjarige strategische document ter aansturing van de 
werkzaamheden die gericht zijn op het scheppen van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht (RVVR) en volgt op de programma's van Tampere en Den Haag. 

Het is zaak om nu een begin te maken met de evaluatie van hetgeen tot op heden bereikt is en 
de ontbrekende elementen te benoemen. Dit is des te belangrijker, omdat het programma van 
Stockholm het eerste programma is na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
waardoor de bevoegdheden van het Parlement uitgebreid werden, maar ook bepaalde 
elementen gehandhaafd werden die van voor het Verdrag van Lissabon stammen, zoals de 
overgangsperiode van vijf jaar voor de toepassing van het gewone regime op de maatregelen 
van de voormalige "derde pijler". Hoewel de Commissie in het programma de opdracht kreeg 
om "voor juni 2012 een tussentijdse evaluatie in te dienen", heeft zij dit niet gedaan. De 
commissarissen Malmström en Reding hebben echter wel overzichten verschaft van hetgeen 
door de Commissie gedaan was en de vergaderingen van de Commissie burgerlijke vrijheden 
over dit onderwerp bijgewoond. De Raad is ook begonnen met zijn eigen evaluatie en heeft in 
december 20121 een debat gehouden.

In dit document zijn een aantal horizontale doelstellingen afgebakend die door de Commissie 
burgerlijke vrijheden bij haar evaluatie zouden kunnen worden nagestreefd en hierin wordt de 
voortgang behandeld van de onderdelen van het programma die onder de bevoegdheid van de 
commissie vallen. Het is erop gericht om een bijdrage te leveren voor een debat in de 
Commissie burgerlijke vrijheden. Het ontwerpverslag zal in een later stadium gezamenlijk 
gepresenteerd worden met de corapporteurs van de Commissies constitutionele zaken en de 
Commissie juridische zaken (overeenkomstig artikel 51 van het Reglement).

II. Mogelijke doelstellingen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken voor de evaluatie 

A. De mens centraal stellen

Als ten principale bevoegde commissie voor de bescherming van de grondrechten, is het voor 
de Commissie burgerlijke vrijheden van cruciaal belang om het programma te beoordelen 
vanuit het oogpunt van de burgers en hun rechten en plichten in de RVVR. Dit is eveneens de 
maatstaf die gehanteerd wordt in het nu bindende handvest dat "de mens centraal [stelt] in 
haar optreden door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen."(Preambule.) 

Er dient derhalve speciaal aandacht te worden besteed aan de manier waarop de burgers de 
gevolgen ondervinden, hun rechten beschermd worden en de mate waarin hun tastbare 
voordelen verschaft zijn. De maatregelen die in het kader van de voormalige derde pijler 
aangenomen zijn en die nog niet aangepast zijn sinds het Verdrag van Lissabon van kracht 

                                               
1 Zie doc. 15921/12 van de Raad. 
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geworden is, moeten uiterst nauwkeurig beoordeeld worden ten aanzien van hun gevolgen 
voor de burgers. 

De op individuen gerichte aandacht vergt ook een grotere nadruk op de juridische opleiding. 
Nu er steeds meer EU-instrumenten worden aangenomen, is het van cruciaal belang dat 
geschikte opleidingen georganiseerd worden voor alle beoefenaars van juridische beroepen.

B. Het openbaar debat bevorderen

Aangezien de commissie bevoegd is voor de wetgeving inzake transparantie, wordt 
voorgesteld een brede maatschappelijke discussie over de RVVR te bevorderen - in 
tegenstelling tot de Raad wiens discussie over de evaluatie van het programma achter gesloten 
deuren plaatsvond. 

Dit is ook nodig aangezien er in het allereerste artikel van het Verdrag is bepaald dat "de 
besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger [moeten] worden 
genomen" (art. 1 VEU). Dit is de reden dat alle instellingen van de EU, met inbegrip van de 
Europese Raad, "de burgers en de representatieve organisaties langs passende wegen de 
mogelijkheid [dienen te bieden] hun mening over alle onderdelen van het optreden van de 
Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden" en "een open, 
transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het 
maatschappelijk middenveld [dienen te voeren]." (Art. 11 VEU.)

Er moet ook meer rechtstreekse betrokkenheid van de nationale parlementen komen, niet 
alleen om reden van hun opdracht om "actief bij [te dragen] tot de goede werking van de 
Unie" (art. 12 VEU), maar ook om reden van hun grotere rol bij de evaluatie van de RVVR1

en hun rol bij de uitvoering. 

C. Het stimuleren van een coherent EU-beleid 

Uw rapporteur is van mening dat het noodzakelijk is om de grondslag te leggen voor een 
vervolgprogramma. Gelet op het feit dat de overgangsperiode voor de maatregelen inzake
politiële en justitiële samenwerking in 2014 afloopt, is de tijd aangebroken om het Europese 
en nationale overheidsbeleid inzake de RVVR op een meer coherente manier opnieuw vast te 
stellen. Op basis van een openbaar debat en een centrale positie van de burgers zouden er 
ideeën voor de toekomst kunnen worden ontwikkeld.

III. De tot nu toe gemaakte voortgang: een perspectief van de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Uit onderstaande samenvatting blijkt dat er een jaar voor het einde van de zittingsperiode nog 
veel maatregelen genomen of voltooid moeten worden. In dit verband valt de vertraging van 
vele Commissievoorstellen te betreuren.

                                               
1 Zie de artikelen 69, 70, 71, 81, 85 en 88 VWEU.



PE510.744v01-00 4/7 DT\935978NL.doc

NL

"De bevordering van de burgerrechten: een Europa van rechten"

Het hoofdstuk over grondrechten is bijzonder ambitieus. Het lijkt er echter op dat de tot nu toe 
geboekte vooruitgang beperkt is en dat er speciale inspanningen op dit terrein noodzakelijk 
zijn, met name voor de aanpak van het zogenaamde "dilemma van Kopenhagen", dat wil 
zeggen het feit dat EU erg streng blijft ten aanzien van de grondrechtennormen van de 
kandidaat-lidstaten, maar niet over instrumenten beschikt zodra de landen toegetreden zijn.

Er zijn door de Commissie inderdaad veel maatregelen voorgesteld, maar die konden om 
verschillende redenen nog niet worden afgerond. Hieronder vallen de uitbreiding van het 
Schengengebied met Bulgarije en Roemenië en de herziening van de wetgeving voor toegang 
tot documenten. Er zal ook nog enige tijd overheen gaan voordat het vorig jaar voorgestelde 
gegevensbeschermingspakket aangenomen wordt. Er is weinig vooruitgang geboekt met de 
besprekingen over een algemene gegevensbeschermingsovereenkomst met de VS, ook al heeft 
de EU reeds voldaan aan de verzoeken van de VS over uitwisseling van PNR- en SWIFT-
gegevens. De onderhandelingen over de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens konden uiteindelijk afgerond worden.

Het nieuw meerjarig kader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten kon 
eindelijk door de Raad worden goedgekeurd, maar het geeft reden tot grote bezorgdheid dat 
de Raad er niet mee instemde om de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken op te 
nemen in het kader en aldus de met het Verdrag van Lissabon aangegane verplichtingen niet 
nakomt.

Er werden ook een aantal beleidsdocumenten gepresenteerd, waaronder de Agenda voor de 
rechten van het kind, het Actieplan voor niet-begeleide minderjarigen, het Kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van de Roma, alsmede een eerste verslag over de 
tenuitvoerlegging daarvan, terwijl andere verslagen nog steeds ontbreken, zoals het verslag 
over racisme en vreemdelingenhaat.

"Een Europa van recht en justitie"

Op het terrein van het strafrecht werd vooruitgang geboekt met de Routekaart ter versterking 
van de procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures, alhoewel er 
nog veel gedaan moet worden: de richtlijn betreffende het recht op informatie in 
strafprocedures (Richtlijn 2012/13/EU ) en de richtlijn betreffende het recht op vertolking en 
vertaling in strafprocedures (Richtlijn 2010/64/EU) werden aangenomen, er werden 
voorstellen gedaan betreffende het recht op toegang tot een advocaat en het recht op 
communicatie bij aanhouding, maar belangrijke voorstellen, zoals bijvoorbeeld het voorstel 
betreffende rechtsbijstand en kwetsbare verdachten, laten nog op zich wachten.

"Een beschermend Europa " 

Zoals gepland werd er een strategie voor interne veiligheid aangenomen maar ontbreekt het 
aan een coherente en alomvattende aanpak. 
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Er werd enige vooruitgang geboekt met betrekking tot de noodzakelijke instrumenten. De 
Grensoverschrijdende politiële samenwerking, met inbegrip van de samenwerking tussen 
Europol en de nationale wetshandhavingsinstanties, lijkt beter te worden. Er blijven 
problemen bestaan in verband met de uitwisseling van informatie en de beste manier om 
veiligheid te combineren met de bescherming van de grondrechten zoals 
gegevensbescherming. De Commissie heeft een voorstel gedaan voor een PNR-stelsel van de 
EU en er kon een overeenkomst met Australië gesloten worden, terwijl een overeenkomst met 
Canada nu tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Er werden eveneens onderhandelingen 
gevoerd over de richtlijn betreffende aanvallen op informatiesystemen. Onlangs 
gepresenteerde voorstellen omvatten een pakket inzake cyberbeveiliging, alsmede het voorstel 
voor de samenvoeging van Europol en CEPOL.

Er werd een aantal zeer belangrijke teksten aangenomen, in het bijzonder de herziene richtlijn 
tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming 
van slachtoffers van strafbare feiten (Richtlijn 2012/29/EU), de richtlijn ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (Richtlijn 
2011/93/EU) en de richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan (Richtlijn 2011/36/EU), terwijl een voorstel inzake 
misdaadstatistieken door het Parlement verworpen werd.

Ten aanzien van terrorismebestrijding werd er overeenstemming bereikt over het op de markt 
brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven en over de overeenkomst tussen de 
EU en de VS over het programma voor het traceren van terrorismefinanciering. Het werk 
inzake drugsprecursoren en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven wordt voortgezet. 
Er werd een nieuwe drugsstrategie 2013-2020 aangenomen.

Ten aanzien van de bescherming van kritieke infrastructuur werd er nauwelijks enige 
vooruitgang geboekt.

"De toegang tot Europa in een geglobaliseerde wereld"

Schengen blijft een terrein dat nog in ontwikkeling is en dat met de voorstellen voor het 
slimmegrenzenpakket een nieuwe dimensie kan bereiken. Een alomvattende blauwdruk 
ontbreekt echter nog steeds.

Tot nu toe werd er een herziening van de Frontex-verordening aangenomen (Verordening 
(EU) nr. 1168/2011), en de rol hiervan heeft zich verder ontwikkeld, terwijl een debat over de 
langetermijnontwikkeling ervan nog plaats moet vinden. Over het Eurosur-voorstel wordt 
momenteel onderhandeld en een voorstel inzake de regels voor de bewaking van de maritieme 
buitengrenzen is onlangs gepresenteerd. 

Over het Pakket Schengengovernance wordt nog steeds onderhandeld, terwijl het SIS II nu 
eindelijk operationeel geworden is. Het VIS heeft sinds 2011 goed gefunctioneerd in Noord-
Afrika en is vervolgens in andere regio's geïntroduceerd. Het beheer van deze systemen, 
alsmede dat van Eurodac, is door het IT-agentschap overgenomen (Verordening (EU) nr. 
1077/2011). 
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Wat het visumbeleid aangaat, werden de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 539/2001 
gewijzigd, met name in verband met de landen van de westelijke Balkan, en werd een voorstel 
ingediend. De Commissie stelde eveneens een herziening van het 
wederkerigheidsmechanisme van verordening 539/01 en de invoering van een 
opschortingsmechanisme voor waarover onderhandeld wordt, terwijl situaties van niet-
wederkerigheid met name voor de nieuwe lidstaten blijven bestaan. Een aantal 
visumversoepelingsovereenkomsten werd goedgekeurd, terwijl andere zich in uiteenlopende 
stadia van voorbereiding bevinden.

Een debat over de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk visumbeleid is 
aangezwengeld door de mededeling over de economische gevolgen van het visumbeleid, 
terwijl er voor volgend jaar een mededeling verwacht wordt over de mogelijkheden voor een 
gemeenschappelijk Europees afgiftemechanisme. 

"Een Europa van verantwoordelijkheid, solidariteit en partnerschap in migratie- en 
asielaangelegenheden"

Er kon een concreet resultaat bereikt worden met betrekking tot legale migratie door de 
aanneming van de richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure (Richtlijn 2011/98/EU 
). Het werk aan de voorstellen inzake seizoenarbeiders en binnen een onderneming 
overgeplaatste personen wordt voortgezet. Het voorstel inzake de voorwaarden voor toegang 
en verblijf voor studenten en onderzoekers werd gepresenteerd.

De totaalaanpak van migratie wordt voortgezet. 

In andere opzichten richt het werk op dit terrein zich veelal op overleg en de uitwisseling van 
optimale praktijken. Met name ten aanzien van integratie is dit het geval.

Als onderdeel van de bestrijding van illegale migratie werd verder gewerkt aan 
overnameovereenkomsten en de Commissie presenteerde een evaluatie over dit onderwerp.

Er werd belangrijke vooruitgang geboekt door alle onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) af te ronden. Nadat de richtlijn inzake 
normen voor de erkenning (Richtlijn 2011/95/EU ) aangenomen was, werd er ook 
overeenstemming bereikt over de herziene Dublin-verordening en Eurodac-verordening, 
alsmede over de richtlijn opvangvoorzieningen en de richtlijn asielprocedures. De externe 
dimensie werd versterkt door de aanneming van het gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de Unie (Besluit nr. 281/2012/EU).

Na de oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (Verordening 
(EU) nr. 439/2010) is het vermogen om praktische ondersteuning te bieden gegroeid. 

Het accent op dit terrein zal nu verschuiven naar de uitvoering, het bieden van concrete 
solidariteit (op basis van artikel 80 VWEU) en verdere debatten, aangezien er een aantal 
beleidsdocumenten nog niet zijn afgerond, zoals die over de toetreding tot het Verdrag van 
Genève en over de gezamenlijke verwerking en overbrenging.
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IV. Naar een evaluatie van de geboekte vooruitgang

In de komende maanden zullen we bediscussiëren hoe we de tot nu toe geboekte vooruitgang 
gaan evalueren. De discussie zou onder meer kunnen gaan over de volgende vragen: 

- Welke positieve ontwikkelingen, met name voor de burgers, dienen naar voren gehaald te 
worden en waar ontbreekt het nog aan? 

- Indien er doelstellingen niet bereikt zijn, waar ligt dat dan aan? Is er sprake van voldoende 
politieke wil? Is er sprake van een gebrek aan instrumenten en met name aan middelen? Was 
de tijdshorizon te kort? Welke gevolgen hebben de vertragingen van de initiatieven van de 
Commissie? Wat zijn de redenen voor blokkades binnen de Raad? Functioneert de 
"interinstitutionele machinerie", met name het trialoogstelsel?

- Is het Parlement op adequate wijze betrokken geweest bij de verschillende maatregelen? Is 
het in staat geweest zijn werkmethodes aan te passen aan zijn nieuwe bevoegdheden?

- Welke initiatieven achten wij noodzakelijk voor de toekomst? 


