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1.  Op 20 mei ontving de Eerste Kamer de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 4 en 5 

juni 2009. Op de agenda staat een vijftal verzoeken om instemming met koninkrijkbindende 

besluiten, te weten 2f, B2, B8, B14a en B14b.  
 

2f Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/956/JBZ betreffende 

de oprichting van een Europees Netwerk voor de bescherming van 

prominenten 

B2 Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een 

gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het 

grondgebied van een lidstaat te verblijven en werken en betreffende een 

gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die 

legaal in een lidstaat verblijven 

B8 Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van een procedure voor de 

onderhandelingen over en de sluiting van bilaterale overeenkomsten 

tussen lidstaten en derde landen over sectorale aangelegenheden en 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake ouderlijke 

verantwoordelijkheid en inzake onderhoudsverplichtingen, en 

betreffende het toepasselijke recht op het gebied van 

onderhoudsverplichtingen   

B14a Voorstel voor een kaderbesluit inzake de voorkoming en bestrijding van 

mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2002/629/JBZ 

B14b Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, 

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekkking 

van Kaderbesluit 2004/68/JBZ 

 

De commissie adviseert de Eerste Kamer als volgt.  

 

Aan agendapunt 2f kan instemming worden verleend. 

 



 datum 26 mei 2009 

 kenmerk xxxxx/KvD/PB 

 blad 2 

 

 

Aan de agendapunten B2, B8, B14a en B14b dient instemming te worden onthouden op 

formele gronden.  

 

  De commissie constateert voorts dat de aanvullende geannoteerde agenda niet voor de 

plenaire vergadering van de Eerste Kamer is ontvangen. Zij adviseert de Kamer daarom – 

met het oog op het Pinksterreces – reeds bij voorbaat aan de regering kenbaar te maken dat 

instemming wordt geacht te zijn onthouden aan alle koninkrijkbindende agendapunten die in 

de aanvullend geannoteerde agenda worden voorzien van nieuwe informatie en/of 

documenten. 

 

 2. Het verslag van de JBZ-Raad van 6 april 2009 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 3. De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 7 mei 2009 inzake het 

EU-Asielpakket in behandeling te nemen, ondanks het feit dat de getekende versie nog niet 

is ontvangen. Een aantal leden heeft behoefte de staatssecretaris nadere vragen voor te 

leggen. Mevrouw Strik zal hiertoe een conceptbrief opstellen ter bespreking op 9 juni 2009. 

 

 4. De brief van de regering inzake het Programma van Stockholm d.d. 22 mei 2009 wordt 

aangehouden tot 9 juni 2009. De staf wordt verzocht in de tussentijd een analyse op te 

stellen en na te gaan of er al meer standpunten inzake het Programma van Stockholm 

beschikbaar zijn. 

 

 5. In de rondvraag wordt verzocht de brief van de commissie-Meijers inzake de overeenkomst 

met Kenia over piraterij te agenderen voor 9 juni 2009. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


