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1. E1000351 

Ontwerp-mandaat voor onderhandelingen over overeenkomst EU-VS inzake bescherming 

persoonsgegevens COM(2010)252 RESTREINT 

Door de commissies geselecteerd als prioritair Europees dossier 

De commissies besluiten het ontwerp-mandaat in behandeling te nemen. Zij besluiten een 

brief aan de Minister van Justitie te sturen met het verzoek het ontwerp-mandaat ter 

vertrouwelijke inzage toe te sturen. In de brief zal de minister worden gevraagd geen 

medewerking te verlenen aan vaststelling van het mandaat voordat de commissie het 

mandaat heeft kunnen bestuderen. 

 

2. E1000362 

Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht COM(2010)348 

Door de commissies geselecteerd als prioritair Europees dossier 
De commissies besluiten het groenboek in behandeling te nemen. De commissie voor Justitie 

is belast met de behandeling. Na het zomerreces (in oktober) zal een inbrengvergadering 

worden gehouden. 

NB. De raadpleging door de Europese Commissie loopt tot 31 januari 2011. 

 

3. E1000073 

Procedurerichtlijn COM(2009)554 

en 

E1000084 

Kwalificatierichtlijn COM(2009)551 

De brief van de Europese Commissie van 30 juni 2010 (gedrukt als Kamerstuk I, 2009/10, 

32218/32219, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De staf zal ambtelijk doorgeven dat 

de commissies teleurgesteld zijn dat de Europese Commissie haar antwoord niet vóór 18 mei 

2010, de dag waarop wetsvoorstel 31994 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in 

verband met het aanpassen van de asielprocedure ) werd behandeld, gereed had. 
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4. 31145  

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband 

met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met 

het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 
De brief van de Minister van Justitie van 1 juli 2010 inzake uitvoering van de motie-Franken 

c.s. wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies beschouwen toezegging T01065 

als afgedaan. De staf zal nagaan wat de stand van zaken is rondom wetsvoorstel 32185 

(Verkorting bewaartermijn internetgegevens tot zes maanden). 

Het wetsvoorstel is aanvankelijk niet controversieel verklaard (zie ook korte aantekeningen 

JBZ 9 maart 2010), maar is later alsnog toegevoegd aan de lijst met controversiële 

onderwerpen (zie bijlage). 

 

5. De geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 15 en 16 juli 2010 wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


