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kenmerk

Geachte heer Hirsch Ballin,
Bijgevoegd treft u het besluit aan dat de Eerste Kamer op 25 november 2008 heeft
genomen ten aanzien van de koninkrijkbindende besluiten die ter instemming aan de
Eerste Kamer zijn aangeboden bij uw brie ven van 17 respectievelijk 21 november 2008.
De Kamer heeft besloten conform het voorstel van de commissie voor de JBZ-Raad.
Ik vertrouw er op u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck
Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

E en eensluidende brief is verzonden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en de staatssecretaris van Justitie.
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JBZ-instemmingsbesluiten 25 november 2008
Op 17 respectievelijk 21 november 2008 ontving de Eerste Kamer de geannoteerde
agenda, respectievelijk de aanvullende geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 27 en
28 november 2008 met daarin het verzoek in te stemmen met een aantal ontwerpbesluiten
dat is aangemerkt als koninkrijk bindend.
2q

Verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking
op het gebied van onderhoudsverplichtingen

2t

Ontwerpbegroting voor de installatie van het C.SIS en operationele kosten
voor 2009

2u

Kaderbesluit van de Raad 200./.../JBZ van ... betreffende de
tenuitvoerlegging van verstekvonnissen en tot wijziging van kaderbesluiten
2002/584/JBZ, 2005/214/JBZ, 2006/783/JBZ en het kaderbesluit inzake
het tenuitvoerleggingsbevel en de overbrenging van gevonniste personen
tussen de lidstaten van de EU

2va

Besluit van de Raad betreffende het Europees justitieel netwerk

2vb

Besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van
Besluit 2002/187/JBZ, teneinde de strijd tegen ernstige vormen van
criminaliteit te versterken, zoals gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ van
de Raad betreffende de oprichting van Eurojust

2w

Kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

2x

Kaderbesluit over de bescherming van persoonsgegevens die worden
verwerkt in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

2y

Kaderbesluit tot wijziging van kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake
terrorismebestrijding

B3

Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het
grondgebied van een lidstaat te verblijven en werken en betreffende een
gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die
legaal in een lidstaat verblijven

B4

Richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar
werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming
genieten

B18

Kaderbesluit betreffende het Europees surveillancebevel in procedures
tussen EU-lidstaten in afwachting van het proces

De commissie voor de JBZ-Raad heeft zich op 25 november 2008 over het verzoek van de
regering beraden en adviseert de Eerste Kamer als volgt.
Aan agendapunt 2w kan de eerder op 3 juni 2008 verleende instemming, met uitzondering
van de fractie van GroenLinks, worden bevestigd.
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Aan agendapunt 2y kan de eerder op 28 oktober 2008 verleende instemming, met
uitzondering van de fractie van GroenLinks, worden bevestigd.
Aan agendapunt 2q kan instemming worden verleend.
Aan agendapunt 2x kan eveneens instemming worden verleend, met uitzondering van de
fracties van SP, GroenLinks en D66.
Aan de overige agendapunten dient instemming te worden onthouden op formele gronden.
Ten aanzien van de agendapunten 2u, 2va, 2vb en B18 zal de commissie voorts nog enkele
inhoudelijke opmerkingen aan de regering voorleggen.

