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Den Haag, 14 februari 2006 

 
 
Aan de leden en plv. leden van de bijzondere commissie 
voor de JBZ-Raad 

 
 
 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
 

van dinsdag 14 februari 2006 
 
1. Op 3 respectievelijk 13 februari 2006 zijn de geannoteerde respectievelijk de 
aanvullende geannoteerde agenda met bijlagen ontvangen van de JBZ-Raad van 20/21 
februari 2006. Op deze agenda is – in aanmerking nemend dat agendapunt B11 is afgevoerd 
van de agenda  - één ontwerpbesluit aangemerkt als koninkrijk bindend, waarvoor de 
instemming is gevraagd van de Eerste Kamer: 
B5 Voorstel voor een Kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees 

bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en 
gegevens voor gebruik in strafprocedures 

De commissie adviseert de Kamer instemming te onthouden op formele gronden. Overigens 
wordt de regeringsinzet gesteund, met name de afwijzende houding ten aanzien van het Duitse 
voorstel om een aantal van de strafbare feiten op de lijst van dubbele strafbaarheid in een 
bijlage bij het kaderbesluit te definiëren. 
 
De commissie bespreekt de volgende onderwerpen waarvoor geen instemming is gevraagd: 
2a Richtlijn inzake bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het 

aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten en tot wijziging 
van Richtlijn 2002/58/EG 

Het aangeboden document reflecteert het tussen de Raad en het EP bereikte akkoord. De 
commissie zal in dit stadium geen verdere actie ondernemen, maar wacht de nationale 
implementatie af. 
 
B7  
 

Mededeling over de gevolgen van het arrest van het Hof van 13 september 
2005 (Zaak C-176/03 Commissie v Raad) 

De commissie kan zich vinden in de opvattingen van de regering en met name de door 
minister Donner geplaatste opmerking tijdens de informele JBZ-Raad dat de Hofuitspraak niet 
noopt tot een Europees strafrecht dat zich geheel of grotendeels in de eerste pijler bevindt en 
zijn voorkeur voor de pragmatische benadering van geval tot geval. 
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B10 Groenboek over de toekomst van het Europees Migratienetwerk (EMN) 
Gelet op de waakzaamheid van de commissie ten aanzien van de wildgroei aan agentschappen 
steunt de commissie het standpunt van de regering dat het nu te vroeg is nu al een afzonderlijk 
bureau op te richten waarin het Europees Migratie Netwerk kan worden ondergebracht.  
 

2. 

Het verslag van de informele JBZ-Raad van 12-14 januari 2006 wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

 

3.  

De commissie houdt de behandeling van de brief van minister Donner d.d. 30 januari 2006 
(kamerstuk 23490, BB) aan tot een volgende commissievergadering. 

 

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 
 
 

 


	Den Haag, 14 februari 2006
	Kim van Dooren

