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Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken
- Conclusies van de Raad aangenomen op 8 december 2016

Voor de delegaties gaan in de bijlage de conclusies van de Raad over het Europees justitieel
netwerk in burgerlijke en handelszaken, die door de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken)
tijdens zijn 3508e zitting op 8 december 2016 zijn aangenomen.
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BIJLAGE
Conclusies van de Raad
over het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
HERINNEREND AAN,
Het verslag van de Commissie voor het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch
en Sociaal Comité van 10 maart 2016 over de activiteiten van het Europees justitieel netwerk in
burgerlijke en handelszaken; 1
Beschikking 2001/470/EG van 28 mei 2001 van de Raad, betreffende de oprichting van
een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd door
Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad; 2
De mededeling van de Commissie van 11 maart 2014 over een EU-agenda voor justitie voor 2020; 3
De strategische richtsnoeren van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014 over de wetgevende
en operationele planning voor de komende jaren op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht; 4
De strategie inzake de Europese e-justitie 2014-2018 5 en het meerjarenactieplan 2014-2018 voor
de Europese e-justitie; 6
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Doc. 7039/16 JUSTCIV 37 EJUSTICE 51.
Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009
tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een
Europees justitieel netwerk in burgerlĳke en handelszaken, PB L 168 van 30.6.2009, blz. 35.
Doc. 7838/14 JAI 170 JAIEX 20 JUSTCIV 68 CATS 44 DROIPEN 43 COPEN 90
COSI 22 ASIM 25 MIGR 34 VISA 77 FRONT 65 ENFOPOL 85 PROCIV 23 DAPIX 47
CRIMORG 30 EUROJUST 61 GENVAL 18 EJUSTICE 28 ENFOCUSTOM 38
FREMP 45.
EUCO 79/14, punt 3.
PB C 376 van 21.12.2013, blz. 7.
PB C 182 van 14.6.2014, blz. 2.
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BEKLEMTOONT DAT
−

het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ("het netwerk") een belangrijke
en succesvol instrument is voor de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, dat bijdraagt
tot de ontwikkeling van wederzijds vertrouwen door bruggen te slaan tussen de verschillende
rechtsstelsels van de lidstaten;

−

het succes van het netwerk grotendeels afhangt van de toewijding van de contactpunten, die
een centrale rol spelen bij het functioneren van het netwerk;

−

de beschikking betreffende de oprichting van het netwerk vereist dat de lidstaten verzekeren
dat de contactpunten van het netwerk over toereikende en passende middelen op het gebied
van personeel, hulpbronnen en moderne communicatiemiddelen beschikken om hun taken
als contactpunt naar behoren te vervullen;

ERKENT dat
−

het netwerk heeft bijgedragen tot informele en doeltreffende, grensoverschrijdende samenwerking tussen de nationale contactpunten en tussen de andere leden van het netwerk, zoals
centrale autoriteiten; het daardoor de doeltreffende werking heeft verbeterd van EU- en
andere internationale instrumenten die betrekking hebben op grensoverschrijdende justitiële
samenwerking in burgerlijke en handelszaken;

−

het netwerk een belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt bij het vergemakkelijken
van de grensoverschrijdende toegang tot justitie door het verstrekken van informatie aan het
publiek en beroepsbeoefenaars in de vorm van informatiebladen en andere publicaties die
nu ook beschikbaar zijn op het Europees e-justitieportaal;

−

het netwerk van onschatbare waarde is voor het evalueren en uitwisselen van ervaringen
bij het functioneren van specifieke EU-instrumenten in burgerlijke en handelszaken;

−

de taken en activiteiten van het netwerk sinds de invoering ervan zijn ontwikkeld en
uitgebreid door middel van het delen van beste praktijken en in het licht van de extra
verantwoordelijkheden die voortvloeien uit recente EU-instrumenten in burgerlijke en
handelszaken;

−

volgens het verslag van de Europese Commissie verdere verbeteringen in de werking
van het netwerk binnen het bestaande wettelijk kader kunnen worden doorgevoerd;
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DRINGT ER BIJ ALLE LIDSTATEN OP AAN
−

nog nauwere betrokkenheid van rechters en andere justitiële autoriteiten bij de
werkzaamheden van het netwerk te bevorderen, onder eerbiediging van het beginsel van
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de verschillen in gouvernementele organisatie;

−

het gebruik van de expertise van andere juristen te bevorderen door relevante beroepsverenigingen nauwer te betrekken bij de activiteiten van het netwerk;

−

interactie op nationaal niveau aan te moedigen om kennis te delen en informatie te
verzamelen over de praktische toepassing van de EU-instrumenten in burgerlijke en handelszaken; te dien einde, te overwegen, waar passend, nationale netwerken op te richten die de
nationale contactpunten, de leden van het netwerk en andere juristen samenbrengen;

−

de zichtbaarheid van het netwerk en hun nationale netwerken op binnenlands niveau te
vergroten met gepaste en doeltreffende middelen, zoals een grotere aanwezigheid van het
netwerk op de nationale websites van de organisaties waarbij netwerkleden aangesloten
zijn en het verspreiden van informatie, bijvoorbeeld bij opleidingen of op sociale media;

−

ervoor te zorgen dat hun contactpunten in staat zijn hun taken effectief uit te voeren;
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VERZOEKT HET NETWERK
−

het aan de gang zijnde onderzoek voor de ontwikkeling van een nieuw of de aanpassing van
een bestaand, elektronisch instrument voor beveiligde registratie en uitwisseling van vragen
en antwoorden tussen de contactpunten voort te zetten, met het oog op het vergemakkelijken
van de taken en de samenwerking binnen het netwerk, waarbij de administratieve lasten tot
een minimum worden beperkt en de nodige flexibiliteit voor het directe contact tussen de
contactpunten behouden blijft;

−

samen te werken met de Commissie om
te zoeken naar gegevens, met inbegrip van statistische gegevens, die praktisch



en relevant zouden zijn voor het evalueren van het functioneren en de toepassing
van specifieke rechtsinstrumenten van de EU op het gebied van burgerlijke en
handelszaken;
te onderzoeken of en hoe dergelijke gegevens kunnen worden verzameld, op basis



van nationale mechanismen voor gegevensverzameling en beste praktijken, er daarbij
rekening mee houdend dat de omvang van de administratieve lasten voor de nationale
autoriteiten beperkt dient te blijven;
rekening houdend met het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven; 7

7

Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie
en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 2.5.2016,
blz. 1).
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VERZOEKT DE COMMISSIE
−

de nodige middelen toe te kennen om ervoor te zorgen dat wat over het netwerk op het
Europees e-justitieportaal verschijnt, met name de informatiebladen die door de lidstaten
worden ingediend, bij voorrang in alle officiële en werktalen van de instellingen van de Unie
ter beschikking wordt gesteld;

−

te zorgen voor een nog grotere zichtbaarheid van het netwerk en de daarmee verband
houdende beschikbare informatie op het Europees e-justitieportaal en verder onderzoek te
doen naar het gebruik van sociale media en andere moderne communicatiekanalen voor de
snelle verspreiding van actuele informatie;

−

in nauwe samenwerking met het netwerk, de synergieën van het netwerk met andere Europese
netwerken die gelijkaardige doelstellingen hebben, zoals het Europees netwerk voor justitiële
opleiding (ENJO) en het Europees justitieel netwerk in strafzaken, te bevorderen, en er daarbij
rekening mee te houden dat het specifieke doel van het netwerk de samenwerking tussen
justitiële en andere relevante autoriteiten in burgerlijke en handelszaken is.

15349/16
BIJLAGE

ASS/mt
DG D 2A

6

NL

