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Geachte heer Hirsch Ballin,
Bijgevoegd treft u de besluiten aan die de Eerste Kamer op 31 maart 2009 heeft genomen ten
aanzien van zes koninkrijkbindende besluiten die ter instemming aan de Eers te Kamer zijn aangeboden bij de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 6 en 7 april 2009. 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-instemmingsbesluite n 31 maart 2009
Op 20 respectievelijk 27 maart ontving de Eerste Kamer de geannoteerde respectievelijk de
aanvullend geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 april 2009. Op de agenda staat
een zestal verzoeken om instemming met koninkrijkbindende besluiten, te weten 2a, B2, B6,
B7, B8 en B9.
2a

Besluit tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)

B2

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

B6

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over
het recht dat van toepassing is, jurisdictie en erkenning van beslissingen
en administratieve maatregelen met betrekking tot erfenissen en testamenten

B7

Voorstel voor een kaderbesluit over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken (initiatief van Tsjechië, Polen, Slovenië, Slowakije en Zweden)

B8

Voorstel tot wijziging van het kaderbesluit 2004/68/JBZ betreffende seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

B9

Voorstel tot wijziging van kaderbesluit 2002/629/JBZ betreffende bestrijding van mensenhandel

De Eerste Kamer heeft op 21 oktober 2008 reeds instemming verleend aan het besluit bij
agendapunt 2a.
De commissie voor de JBZ-Raad heeft zich op 31 maart 2009 over de overige instemmingsverzoeken van de Nederlandse regering gebogen en adviseert de Eerste Kamer als volgt.
Aan de agendapunten B2, B6, B7, B8 en B9 dient instemming te worden onthouden op formele
gronden.

