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 1. Het verslag van de JBZ-Raad van 4 en 5 juni 2009 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 2. De commissie besluit het Programma van Stockholm als volgt te willen behandelen: 

• op 9 september 2009 vindt een openbare hoorzitting plaats, gezamenlijk met de 

Tweede Kamercommissie voor Justitie; 

• op enig moment na de hoorzitting, en voorafgaand aan de JBZ-Raad van 30 

november en 1 december 2009, wenst de commissie in een openbaar mondeling 

overleg van gedachte te wisselen met de ministers van Justitie en Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, alsook de staatssecretaris van Justitie; 

• mogelijk vindt voorafgaand aan dit mondelinge overleg nog schriftelijk overleg 

plaats. Dit zal in een commissievergadering na de hoorzitting aan de orde komen. 

 

  NB. Op zondag 11 en maandag 12 oktober 2009 vindt in Stockholm de jaarlijkse JBZ-

voorzittersbijeenkomst plaats. Daarnaast vindt op maandag 9 en dinsdag 10 november 2009 

in het Europees Parlement een interparlementaire bijeenkomst plaats over het Programma 

van Stockholm.  

 

 3. De commissie besluit ten aanzien van de twee te verwachten subsidiariteitstoetsen uit te 

gaan van het voorstelde schema, te weten een eerste bespreking op 8 september 2009 en 

vaststelling van het Eerste Kameradvies op 22 september 2009. Voor wat betreft het 

voorstel voor een Kaderbesluit procedurele rechten in strafzaken geldt dat de toets in 

COSAC-verband plaatsvindt. Mochten alle taalversies reeds op 15 juli 2009 beschikbaar zijn, 

dan zal de subsidiariteitstoets op 8 september 2009 volledig moeten worden afgerond. De 

staf zal de leden van de fatale termijnen op de hoogte stellen en de nodige ondersteuning 

bieden. De leden wordt geadviseerd reeds tijdens het zomerreces met elkaar (en de staf) in 

overleg te treden over mogelijke bezwaren. 

 

 4. De commissie heeft geen behoefte aan een beleidsdebat in het najaar van 2009, mede gelet 

op de voornemens ten aanzien van de behandeling van het Stockholmprogramma. 

 

  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren 


