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1. E1000121 Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie: 

selectie van prioritaire dossiers  

De commissie besluit op 18 mei 2010 in een gezamenlijke vergadering met de vaste 

commissie voor Justitie te spreken over selectie van prioritaire dossiers. In deze vergadering 

kan aan de orde komen welke dossiers gezamenlijk behandeld zullen worden, en welke door 

ofwel alleen de commissie voor de JBZ-Raad, ofwel alleen de commissie voor Justitie. 

Fracties kunnen hun voorstellen voor selectie alvast schriftelijk bij de griffie inleveren. 

 

2. E100011a2 Lidstaatinitiatief met het oog op het aannemen van de richtlijn betreffende 

rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures 

en 

E100011b3 Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in 

strafprocedures 
De commissie besluit aan de regering de vraag voor te leggen hoe het regeringsstandpunt 

zich verhoudt tot het lidstaatinitiatief op het punt van de mondelinge vertaling of 

samenvatting van processtukken. Inbreng voor verdere vragen aan de regering kan uiterlijk 

woensdag 12 mei 2010 bij de griffie worden ingeleverd. Afhankelijk van de hoeveelheid en 

de aard van de vragen zal vervolgens ofwel via de e-mail, ofwel in de vergadering van 18 

mei 2010 een brief aan de regering worden vastgesteld. 

 

3. E1000104 Voorstel voor wijziging Frontex-verordening 

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen. Inbreng voor vragen aan de 

regering en/of de Europese instellingen kan worden geleverd in de vergadering van 1 juni 

2010. 

 

4. E0902055 Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke 

recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het 
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gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese e rfrechtverklaring 

De brief van de minister van Justitie van 21 april 2010 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

5. De commissie besluit op 5 oktober 2010 het gesprek met Europol te houden. De staf zal 

contact opnemen met de secretaresse van de heer Driessen van Europol voor het vastleggen 
van de datum. De staf zal tevens de heer Driessen op de hoogte stellen van de door de leden 

Kox (SP) en Haubrich-Gooskens (PvdA) aangedragen onderwerpen voor het gesprek. Het 

staat de overige leden vrij nog andere onderwerpen aan te dragen en aan de staf mede te 

delen. 

 

6. De commissie besluit in juni 2010 een mondeling overleg met de Minister van Justitie, 

tevens Minister van Binnenlandse Zaken, te houden over informatievoorziening aan de 

Kamer na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De staf zal naar een geschikte 

datum zoeken. 

 

De griffier van de vaste commissie voor de JBZ-Raad, 

Kim van Dooren 

 

 

 


