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1. Gesprek met de heer Wainwright, 4 december 2012  

 

De commissie inventariseert de te bespreken onderwerpen voor de bijeenkomst met Rob 

Wainwright, directeur van Europol, op 4 december 2012. Zij komt tot de volgende 

onderwerpen en vragen: 

 

- de veranderde positie van Europol na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon; 

- is Europol effectief gelet op de doelen die het agentschap moet bereiken? 

- de vormgeving van parlementaire controle op de activiteiten van Europol; 

- de activiteiten die Europol specifiek met betrekking tot Nederland heeft uitgevoerd in de 

laatste twee jaar; 

- de informatiehuishouding van Europol en de rechtsgrondslag op basis waarvan het 

agentschap persoonsgegevens verwerkt. 

 

De commissie besluit tevens de leden van de commissie V&J uit te nodigen voor dit gesprek. 

De VVD-fractie mailt nog enkele concrete vragen rond ter bespreking op 30 oktober 2012. 

De staf zorgt ervoor dat de leden met het oog op het gesprek beschikken over het Europol-

besluit uit 2009 (BESLUIT VAN DE RAAD van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese 

politiedienst (Europol) (2009/371/JBZ)) en enige aanverwante besluiten, zoals het BESLUIT 

VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL van 4 juni 2009 inzake de voorwaarden voor de 

verwerking van gegevens op basis van artikel 10, lid 4, van het Europol-besluit 

(2009/1010/JBZ). 

 

2. E1100051 

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek 

en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)  

COM(2011)32 

 

De commissie krijgt graag een technische briefing van twee vertegenwoordigers van de 

Europese Commissie over het belang van het gebruik van PNR-gegevens bij de strijd tegen 

terrorisme en criminaliteit. Als datum voor deze briefing wordt 6 november 2012 gekozen. 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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NB. ten tijde van het nemen van dit besluit ging de commissie ervan uit dat de Parlementaire 

Assemblee van de Raad van Europa op 27 november 2012 vergadert. Dit blijkt echter niet 

het geval te zijn, waardoor 27 november 2012 ook een optie is voor de briefing. De staf zal 

via de mail inventariseren op welke datum de meeste leden beschikbaar zijn. Benadrukt zij 

dat de briefing alleen kan plaatsvinden bij aanwezigheid van minstens vier leden. 

 

3. T01502 

Uitspraak HvJ C-508/10 inzake legeskosten en gevolgen voor legesheffing (31549) 

 

De commissie stemt in met de conceptbrief met nadere vragen aan de regering n.a.v. de 

uitspraak van de ABRvS van 9 oktober 2012. 

 

4. De geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 25 en 26 oktober 2012 wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


