
 

 

Mission Statement van 

het ECIPS 
 
De oorsprong van het European Centre for Information Policy & Security (ECIPS) 
ligt in het streven naar en het bevorderen van een ruimst mogelijke wederzijdse 
internationale bijstand tussen alle Europese organisaties in de keten van beleid, 
informatie, veiligheid en Justitie, deze te versterken door het creëren van zowel een 
platform als het beleid voor innovatieve praktijken op het gebied van Justitie en 
Binnenlandse zaken (JBZ). Deze Taakomschrijving schetst maatregelen die nodig zijn 
op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) om de fundamentele Europese 
waarden en democratische opbouw te promoten. 
 
 
Onze missie is: 
 

 Onderzoek en analyse van een aantal gebieden/punten die betrekking hebben op de opkomende 
mondiale dreigingen en risico's, in zowel het veiligheids- als beleidsdomein, om tijdig publicaties 
en diensten op maat te leveren, voor zowel nationale als internationale ontwikkeling in de hele 
Europese Unie. 
 

 Onderzoek en ontwikkeling van oplossingen op het gebied van beleid en veiligheid, 
cybercriminaliteit, immigratiebeleid, radicalisering, trends en bedreigingen in het gebruik en beheer 
van databanken, detecteren van potentiële bedreigingen en hun mogelijke gevolgen om zo onze 
leden en de burgers veilig te stellen. 
 

 Focussen op kritieke wereldwijde bedreigingen voor de veiligheid, kritieke 
infrastructuurbedreigingen, cyberdreigingen en onderzoek naar en ontwikkeling van pragmatische 
oplossingen die van nut kunnen zijn voor het beheersen van de veiligheidsrisico’s en voor justitie 
en hun beleid in het publieke domein. 
 

 Mogelijkheden tot versterking onderzoeken door het creëren van zowel een platform als een 
beleid voor innovatieve praktijken binnen het domein van Justitie en Binnenlandse Zaken (JHZ). 
 

 Het onderzoeken, produceren en publiceren van oplossingen en verbeteringen die een antwoord 
bieden op de behoefte aan praktische verbeteringen van vaardigheden, opleiding, 
onderwijsattitudes en de Keten van Justitie Samenwerking om aanzienlijk en duurzaam bij te 
dragen aan de arena van Beleid, Veiligheid en Justitie in de Europese Unie. 



 De ontwikkeling van de Veiligheid in alle aspecten die onze manier van leven beïnvloeden 
bevorderen, verbeteren en helpen / bijstaan. 
 

 Een bijdrage leveren aan een betere kennis van het samenwerkings- en integratieproces in 
Europa en de fundamentele Europese waarden en waarden van een democratie ondersteunen en 
bevorderen. 
 

 Trends op het vlak van open bron onderzoekspublicaties en documenten monitoren en vroege 
tekenen van veranderingen in het hele mondiale klimaat identificeren om op te treden als een 
wereldwijde  
 

"WAAKHOND" 
 

 Contacten ontwikkelen met gelijkgestemde organisaties in en buiten de Europese Unie, die belang 
hebben bij een wereldwijde samenwerking en bij het ondersteunen van academische onderzoeken 
op het gebied van de wereldwijde veiligheid en zich richten op innovatieve praktijken op het gebied 
van Vrijheid, Justitie en Binnenlandse Zaken (JHZ). 
 

 Unanieme actie van haar leden op Europees niveau aanmoedigen en organiseren teneinde de 
veiligheid en duurzame participatie te bevorderen binnen of naar de politieke partijen, platforms en 
coördinatiestructuren toe; wat ten goede komt aan de bevolking doordat er pragmatische 
oplossingen en duurzame oplossingen voor de beheersing van zowel door de mens gecreëerde 
als natuurlijke mondiale bedreigingen, zoals het broeikaseffect, gecreëerd worden. 
 

 Onderzoeken en bevorderen van programma’s voor het verhogen van het publieke 
veiligheidsbewustzijn en geïntegreerde programma’s voor gecoördineerde beveiliging op 
internationaal niveau. 
 

 Het onderzoeken en aanpakken van zaken met hoge prioriteit zoals non-proliferatie, 
terrorismebestrijding, contraspionage, internationaal georganiseerde misdaad en drugshandel, 
milieu en wapenhandel. 
 

 Onderzoeken en bevorderen van programma’s voor het verhogen van het publieke 
veiligheidsbewustzijn en geïntegreerde programma’s voor gecoördineerde beveiliging op 
internationaal niveau om zo onze manier van leven te beschermen. 
 

 

" Where we walk, a footprint always remains that brings many 

challenges to those who follow the age of enlightenment, knowing 

that our Eye of Providence is at hand, should we go astray in this 

path, so graciously set ahead, by the fraternity elders of ages, who 

laid the precious northwest cornerstone in the Valley of Freedom, 

Security and Fundamental Rights " 

 
Door Ricardo Baretzky, President ECIPS (European Centre for Information Policy and Security) 

 

http://ecips.eu/ecipsmission.pdf 
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