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1. E1100051 

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek 
en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)  
COM(2011)32   
 
De commissie besluit in reactie op de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 
april 2011 inzake ontwerprichtlijn EU-PNR nogmaals schriftelijk in overleg te treden. In de 
brief komen de onderwerpen wettelijke basis voor het gebruik van profielen, gebruik van 
gevoelige gegevens, (discriminatie op grond van) nationaliteit en de opinie van de EDPS aan 
de orde. De regering zal worden gevraagd om een reactie op deze opinie. De commissie 
wenst in de brief een reactietermijn van vier weken op te nemen.  
 

2. E1000132 
Totstandkoming nieuwe SWIFT-overeenkomst EU-VS (SEC(2010)315) 
 
De brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 april 2011 inzake ontwikkelingen 
rond SWIFT-overeenkomst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

3. E0902053 
Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van 
erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 
(COM(2009)154) 
 
De brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 april 2011 met o.a. antwoorden op 
vragen over bovengenoemde ontwerpverordening wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

4. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer  
 
De commissie bespreekt het eindverslag van de vaste commissie voor Europese 
Samenwerkingsorganisaties inzake de evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de 
Eerste Kamer en onderschrijft de 11 aanbevelingen van deze commissie. 
 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. Rondvraag 
• De commissie besluit  - na attendering op de onlangs verschenen evaluatie van Richtlijn 

2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in 
verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten 
of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG 
(Richtlijn dataretentie)  - tot het spoedig voeren van schriftelijk overleg over dit 
evaluatierapport. Het rapport zal voor inbreng geagendeerd worden in een gezamenlijke  
vergadering met de vaste commissie voor Justitie op 10 mei 2011. 

NB: het evaluatie rapport zal z.s.m. verspreid worden en wordt tevens ondergebracht in 
dossier E110022 op www.europapoort.nl. 
 

• Het lid Strik (GroenLinks) doet verslag van haar activiteiten in het kader van de Raad van 
Europa met betrekking tot de vluchtelingenstromen uit landen als Libië en Tunesië. 

 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 

  


