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Advies/actie

Ken nisnemen van de stand van zaken.

Aanleiding

In vervolg op uw brieven aan de voor reisdocumenten verantwoordelijke
ministers
van de EU-lidstaten, vinden gesprekken plaats met de EU-lidstaten om
hen nader
te informeren over het initiatief van Nederland met betrekking tot biome
trie op
reisdocumenten en om -mede in het licht van het eigen beleid terzake- na te
gaan of samenwerking in Europees verband mogelijk is.
De gesprekken moeten uitmonden in een internationale conferentie die
in juni dit
jaar in Den Haag gehouden zal worden.

Samenvattende toelichting

Inmiddels is gesproken met Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Finland en Portug
al.
De andere bezoeken zijn nagenoeg allemaal gepland voor de komende
weken.
Uit deze vr gesprekken is het navolgende beeld ontstaaii
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Tijdens de conferentie zal bekeken moeten worden hoe de
verschillende landen er over denken en hoe het gewenste vervolgtraject er uit
moet zien.
Parallel aan de gesprekken is inmiddels een begin gemaakt met de
voorbereidingen van de internationale conferentie. Als voorlopige datum is 20 en
21juni a.s. gekozen. U zult binnen twee weken nader geïnformeerd worden over
de opzet.
Vanuit Brussel (Permanente Vertegenwoordiging) is geen nader nieuws
vernomen. De eerstvolgende bijeenkomst van de JBZ-Raad is 25 en 26 april. De
agenda is nog niet bekend. Zodra deze bekend is en reisdocumenten-relevante
onderwerpen bevat zult u hierover worden geïnformeerd.
Bijgaand treft u een kopie aan van de aantekening die minister De Vries heeft
gemaakt op de print van de email t.b.v. uw telefoongesprek met commissaris
Vitorino; niet duidelijk is of u zijn reactie heeft gezien.
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