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1. E1300101 

Gezamenlijke mededeling over de strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie: 

een open, veilige en beveiligde cyberspace en  

E1300112 

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau 

van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU 

 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt - uiterlijk vrijdagochtend - geleverd 

door de fracties van VVD (Duthler), PvdA (Witteveen), SP (Gerkens) en D66 (Scholten). De 

staf verwerkt deze inbreng tot een conceptbrief, die op 4 juni 2013 wordt geagendeerd. De 

commissie opteert voor een technische briefing door het Nationaal Cyber Security Centrum 

op 2 juli 2013 om 17:00 uur en verzoekt de staf om te bezien of tegelijkertijd of 

aansluitend een briefing of gesprek met een vertegenwoordiger van de High Tech Crime Unit 

van de politie mogelijk is (tot uiterlijk 18:30 uur). 

 

2. E1300313 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van de 

zeebuitengrenzen COM(2013)197 

 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en mogelijk de Europese Commissie wordt - 

uiterlijk vrijdagochtend - geleverd door de fracties van PvdA (Schrijver) en GroenLinks 

(Strik). De staf verwerkt deze inbreng tot een conceptbrief, die op 4 juni 2013 wordt 

geagendeerd. 

 

3. E1300194  

Voorstel voor een verordening betreffende de EU-dienst voor rechtshandhaving, 

samenwerking en opleiding (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 

2005/681/JBZ.  

 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
4  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De commissie verzoekt de staf na te gaan wanneer de behandeling van dit voorstel in de 

Raad voorzien is. Op basis van deze informatie wenst de commissie beslissen wanneer zij 

inbreng voor schriftelijk overleg levert. 

NB. het voorstel staat geagendeerd voor de JBZ-Raad van 6 en 7 juni 2013 (oriënterend 

debat op vrijdag 7 juni). Een geannoteerde agenda is nog niet beschikbaar. De inzet van de 

Nederlandse regering is dientengevolge nog niet bekend. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


