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1. Op 14 februari respectievelijk 25 februari 2008 ontving de Eerste Kamer de geannoteerde 

agenda, respectievelijk de aanvullende geannoteerde agenda, met daarin het verzoek in te 

stemmen met een aantal ontwerpbesluiten dat is aangemerkt als koninkrijk bindend.   

 

B3 Besluit tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) 

B6 Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het 

strafrecht 

B8 Kaderbesluit tot wijziging van kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake 

terrorismebestrijding 

 

De commissie adviseert de Eerste Kamer als volgt.  

 

Ten aanzien van agendapunt B3 dient instemming te worden onthouden op formele 

gronden. De meerderheid van de commissie tekent hierbij aan wél de onderhandelingsinzet 

van de regering te steunen. 

 

Ten aanzien van agendapunt B6 dient instemming te worden onthouden op formele 

gronden. 

 

Ten aanzien van agendapunt B8 dient instemming te worden onthouden op inhoudelijke 

gronden. De commissie merkt hierbij op dat de bespreking van het ontwerpkaderbesluit 

wordt aangehouden tot na ontvangst van een reactie van de Europese Commissie op de 

door de beide Kamers der Staten-Generaal gestelde vragen. 

 

De commissie wenst voorts de regering te verzoeken om te bevestigen dat in het voorstel 

genoemd ad B6, de richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het 

strafrecht, de zogenoemde “minimale maximumstraf” van tafel is, bij voorkeur door 

toezending van de meest actuele raadsdocumenten.  

  

 

2. Op 14 februari 2008 is door de Eerste Kamer voorts een verzoek ontvangen van de 

regering om in te stemmen met het koninkrijk bindende ontwerpbesluit  



 datum 26 februari 2008 

 blad 2 

 

 

 

 Besluit inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 

samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 

grensoverschrijdende criminaliteit (eerdere titel: Besluit tot integratie 

van het Verdrag van Prüm in het kader van de EU) 

 

De commissie adviseert, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, de Eerste Kamer 

haar instemming te verlenen. (NB bij het ter inzage leggen in de plenaire zaal heeft de 

fractie van D66 kenbaar gemaakt evenmin in te kunnen stemmen) 

 

De commissie wenst in relatie tot het Verdrag van Prüm voorts opheldering van de minister 

van Justitie te ontvangen over het zoekraken in Groot-Brittanië van een Nederlandse cd 

met dna-gegevens (NRC-Handelsblad, 21 februari 2008).  

 

3. De commissie besluit naar aanleiding van het Verslag van de informele JBZ-Raad van 24-

26 januari 2008 de discussie over het nieuwe meerjarenkader voor het JBZ-beleid ter 

inhoudelijke bespreking te agenderen voor een volgende vergadering. 

 

4. De brief van de minister van Justitie d.d. 24 januari 2008 inzake de toekomst van Eurojust 

wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. De commissie besluit het op 13 februari 2008 door de Europese Commissie gepresenteerde 

migratiepakket ter inhoudelijke bespreking te agenderen voor een volgende vergadering. 

 

6. De commissie besluit de staatssecretaris van Justitie nogmaals per brief te verzoeken de 

Eerste Kamer te informeren met betrekking tot de terugkeerrichtlijn. De staatssecretaris 

wordt daarbij dringend verzocht de Kamer tevens te voorzien van actuele 

raadsdocumenten en een toelichting op de Nederlandse onderhandelingsinzet in de 

raadswerkgroepen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 


