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Kennisnemen van bijgevoegd dossier t.b.v. de JBZ
-raad op 28 februari as.

Aanleiding

Tijdens de informele JBZ-raad in Santiago de Com
postela heeft Commissaris
Vitorino gepleit voor bindende bepalingen m.b.t.
de minimale beveiligingseisen
waar reisdocumenten van de EU-lidstaten aan dien
en te voldoen. Biometrie zou
hier ook onder geschaard moeten worden. Gere
fereerd werd aan uw initiatief.

bespreking tijdens de lunch heeft een informeel kara
kter.
U heeft aangegeven deze JBZ-raad bij te zullen won
en.
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Samenvattende toelichting

Naast de vergaderstukken van de JBZ-raad treft
u een annotatie aan waarin
achtergrondinformatie wordt gegeven over dit onde
rwerp, alsmede een
spreektekst in de vorm van een speaking note, die
u desgewenst kunt
achterlaten. Deze spreektekst memoreert nogmaals
de aanleiding en de hoofdlijn
van uw brief en de reacties daarop, de ambtelijk
e gesprekken die thans
plaatsvinden en de voorgenomen internationale conf
erentie.
De volgende punten vragen nadere aandacht.
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Ondersteuning
vanaf woensdagavond, als u volgens plan in Brussel arrivee
rt,
aanwezig zijn om het onderwerp met u VOOf te bespreken
en u donderdag
inhoudelijk bij te staan. Overigens zullen tijdens de inform
ele lunch, als dit
onderwerp volgens plan besproken wordt, geen ambtenaren
aanwezig mogen
zijn.
Tot slot
vroeg aandacht voor een artikel in de krant van vanmorgen
m.b.t. beveiliging
IT-netwerken in relatie tot biometrie.
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