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Stand van zaken EU en terrorisme

ER verklaring terrorisme
Op 25 maart heeft de Europese Raad als reactie op de aanslagen in Madrid een verklaring opgesteld over
terrorisme waarin vele specifieke activiteiten zijn benoemd die de komende tijd centraal zullen staan in de aanpak
van terrorisme. De ER heeft een EU coördinator terrorisme aangenomen, dhr Gijs de Vries waaraan gevraagd is
in juni gedetailleerd verslag uit te brengen over de uitvoering van de overeengekomen maatregelen.

De nadruk in de ER verklaring ligt op een integrale pijleroverstijgende aanpak van terrorisme, waarbij beter
gebruik wordt gemaakt van bestaande instrumenten, versterking van de samenwerking tussen operationele
diensten binnen en tussen lidstaten en verbetering van uitwisseling van informatie, Daarnaast is een
solidariteitsverklaring aangenomen en wordt aandacht besteed aan versterking grenscontroles en
documentbeveiliging, preventie van terrorismefinanciering, bescherming vervoer en bevolking en internationale
samenwerking.

Tevens is een up-date gemaakt van het EU actieplan dat na 11 september 2001 is aangenomen die in de annex
van de verklaring is opgenomen. Het gaat om een pakket aan praktische verbeteringen op specifieke punten.

Rapport van de EU coördinator terrorisme
Binnenkort wordt het verslag van de EU coördinator terrorisme verwacht dat zal v/orden gepresenteerd op de
JBZ raad van 8 juni en de Europese Raad van 17/18 juni. In EU verband is afgesproken dat de EU coördinator
één roadmap zal opstellen waarin alle afgesproken activiteiten zullen v/orden benoemd. Op het JBZ-terrein wordt
momenteel gewerkt aan een overzicht waarin per activiteit is aangegeven wie verantwoordelijk is, welke
deadlines is gesteld en wat de stand van zaken per activiteit is. De activiteiten variëren van implementatie van
Kaderbesluit Joint Investigafion Teams {deadline juni 2004), implementatie van het Europol Informatie Systeem
(december 2004), interim rapport van wederzijdse evaluaties terrorisme (september 2004) tot regelgeving
uniformering formatvisa (eind 2004).

Gevolgen voor het NL's voorzitterschap
Het is evident dat de roadmap van de EU coördinator grote gevolgen heeft voor het programma tijdens het
Nederlande EU-voorzitterschap. In het JBZ-overzicht is opgenomen dat specifieke activiteiten tijdens ons
voorzitterschap moeten worden afgerond, verder moeten worden uitgewerkt of in gang moeten worden gezet
Politiek gevoelig hierbij zijn de verschillende voorstellen over uitwisseling van informatie, het Europees
Bewijsverkrijgingsbevel, biometrie, alsmede de verbetering van de operationele samenwerking (met name tussen
I&V diensten en politie).

Gepland is om tijdens het Nederlandse voorzitterschap een ministeriële bijeenkomst plaats te laten vinden van de
JBZ-raad, de EU coördinator terrorisme en de verantwoordelijke ministers voor terrorisme van de VS (Ashcroft
(Justitie) en Ridge (Homeland Security)).


