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1. E1000791 
Voorstel voor herziening van verordening Brussel I, COM(2010)748 
Door de commissies geselecteerd als prioritair Europees dossier 
 
De commissies besluiten de subsidiariteitsbezwaren van de Tweede Kamer over te nemen en 
stemmen in met een concept voor een gezamenlijke brief van Tweede en Eerste Kamer. 
 

2. 31145 
Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband 
met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met 
het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richt-
lijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 
 
De commissies stellen een brief vast als reactie op de brief van de minister ELI d.d. 13 ja-
nuari 2011 over het Eindrapport nulmeting bewaarplicht gegevens telecommunicatie (i.v.m. 
met motie 31145, O en toezegging T01063) 
 

3. 31145 
Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband 
met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met 
het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richt-
lijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 
 
De commissies stellen een brief vast als reactie op de brief van de minister van V&J d.d. 20 
december 2010 met informatie over de Nederlandse inbreng voor de evaluatie Dataretentie-
richtlijn (i.v.m. motie 31145, N en Toezegging T01065). Aan de brief wordt in overleg tus-
sen de leden Franken (CDA), Strik (GroenLinks) en Westerveld (PvdA) nog een passage toe-
gevoegd. 
 
De griffier van de commissies, 
Kim van Dooren 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


