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Den Haag, 11 oktober 2005

Aan de leden en plv. leden van de bijzondere commissie
voor de JBZ-Raad

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 11 oktober 2005

1. Op 27 september 2005 respectievelijk 6 oktober 2005 zijn de geannoteerde respectievelijk de
aanvullende geannoteerde agenda met bijlagen ontvangen van de JBZ-Raad van 12/13
oktober 2005. Op deze agenda zijn vier ontwerpbesluiten aangemerkt als koninkrijk bindend,
waarvoor de instemming is gevraagd van de Eerste Kamer:
2e

Verordening en besluit betreffende de invoering van nieuwe functionaliteiten voor
het Schengen Informatie Systeem (SIS) (initiatief van Spanje)
Een vijftal ontwerpbesluiten betreffende inwerkingtreding/toepassing van bepaalde
artikelen uit de verordening en het besluit.
B4a Kaderbesluit over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in
verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of
gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen
terrorisme (voorstel Frankrijk, Ierland, Zweden, en het Verenigd Koninkrijk)
B7
Kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van
voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures
GC1 Kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en
inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de EU, met
name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden (initiatief
Zweden)

1

De commissie stelt de Kamer voor in te stemmen met de vijf ontwerpbesluiten
geagendeerd onder nummer 2e en instemming te onthouden aan B4a op formele en
inhoudelijke gronden, B7 op formele gronden (de commissie steunt overigens de inzet
van de regering t.a.v. het ontwerpkaderbesluit geagendeerd onder B7) en GC1 op formele
gronden. De commissie deskundigen (de commissie Meijers) bevragen m.b.t. het
ontwerpkaderbesluit geagendeerd onder nummer GC1.
2. De commissie zal, naar aanleiding van de antwoorden op vragen van het lid Franken, nadere
schriftelijke vragen stellen met betrekking tot het ontwerpkaderbesluit geagendeerd onder
nummer B4a en de ontwerprichtlijn 1 geagendeerd onder nummer B4b (waarvoor geen
instemming is gevraagd). Er zal nogmaals benadrukt worden dat het lid Franken tijdens het
mondeling overleg namens de gehele commissie heeft gesproken.
Inbrengdatum: 1 november 2005.
Gelet op de inbreng van enkele fracties in de brief d.d. 22 februari 2005 is het consistent de
voorkeur voor behandeling van het commissievoorstel te steunen. De commissie overweegt
evenwel haar correspondentie met de regering van de afgelopen maanden onder de aandacht
van het Europees Parlement te brengen.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

Richtlijn inzake bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare
elektronische-communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG
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