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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30551 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van 

de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter 

adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen 

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken), 

PvdA (Haubrich-Gooskens), SP (Quik-Schuijt), SGP, mede namens ChristenUnie 

(Holdijk) en D66 (Engels). 

 

 2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30929 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 

implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de 

Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen (PbEU L 310) 

  wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 20 november 

2007.  

 

3. Ten aanzien van de aanpassing van Nederlandse wetgeving, naar aanleiding van 

uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, heeft de rapporteur van de 

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, senator mevrouw Bemelmans-Videc, 

verzocht om een brief te mogen ontvangen, waarin de stand van zaken in Nederland wordt 

weergegeven. De voorzitter van de commissie zal een conceptbrief doen rondgaan.  

 

4. De commissie besluit, naar aanleiding van een verzoek van Europarlementariër Andrew 

Duff, tezamen met de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties een brief te zenden 

naar de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek het voorgestelde amendement 

van het Europees Parlement ten aanzien van artikel 24 van het ontwerp-

Hervormingsverdrag te steunen en in de IGC-besprekingen de betrokkenheid van het 

Europees parlement en de nationale parlementen bij te nemen besluiten over de 

bescherming van persoonsgegevens te garanderen. Een concepttekst zal via de mail, met 

een korte reactietermijn circuleren, aangezien de IGC-besprekingen volgende week worden 

voortgezet in de Europese Raad. 
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5. De commissie verzoekt de griffier bij de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken na 

te gaan wanneer de reactie op de brief inzake de Mujahedeen-e Khalq Organisation d.d. 3 

juli 2007 kan worden verwacht.  

 

6. Met betrekking tot het voorlopig verslag van wetsvoorstel 

31040 Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van 

het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris 

besluit de commissie een tweetal commissievragen toe te voegen, één om te kunnen 

beschikken over het advies van de Europese Commissie waar de Nederlandse regering 

naar verwijst en één met betrekking tot de “nationale kop” doordat het wetsvoorstel zich 

niet beperkt tot een vereiste van EU-burgerschap voor het notarisambt.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 


