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1.   Met betrekking tot wetsvoorstel 

30699 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de 

Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van 

wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet wederzijdse 

erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties) 

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Duthler 

namens Broekers-Knol), SGP mede namens CU (Holdijk), CDA (Van de Beeten), PvdA 

(Westerveld) en GroenLinks (Strik). Namens de gehele commissie zal om een 

transponeringstabel gevraagd worden. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30897 Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn nr. 2004/82/EG van de 

Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om 

passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Duthler 

namens Broekers-Knol), CDA (Franken), SGP mede namens CU (Holdijk) en GroenLinks 

(Strik). 

 

3.   Rondvraag 

- De griffier wordt verzocht een ingekomen brief van de voorzitter van de Parlementaire 

Assemblee van de Raad van Europa te verspreiden inzake de staat van de democratie en 

de mensenrechten in Europa.  NB. Deze brief is tevens geagendeerd in de commissie 

Europese Samenwerkingsorganisaties. 

- De griffier wordt verzocht bij het ministerie van Justitie na te gaan op welke termijn het 

wetgevingsprogramma 2007-2011 aan de Kamer kan worden aangeboden.  

- De leden van de commissie worden er aan herinnerd dat tijdens de 

commissievergadering van 26 juni 2007 aangegeven dient te worden over welke 

toezeggingen zij op 3 juli met de minister van Justite in debat wensen te gaan, welke 

toezeggingen geregistreerd kunnen worden als nagekomen en hoe een enkele  

toezegging moeten worden geherformuleerd. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


