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1. E1000131 Voorstel voor nieuw onderhandelingsmandaat EU-Verenigde Staten inzake 

SWIFT-overeenkomst 

 

De commissie constateert dat de aanbeveling van de Commissie voor een nieuw 

onderhandelingsmandaat het stempel RESTREINT draagt en dat deze a anbeveling haar enkel 

langs onofficiële weg heeft bereikt. De commissie besluit daarop een brief aan de Minister 

van Justitie te sturen waarin wordt gevraagd hoe dit zich verhoudt tot diens toezegging dat 

de Eerste Kamer er qua informatievoorziening niet o p achteruit zal gaan na inwerkingtreding 

van het Verdrag van Lissabon. Tevens zal worden gevraagd of het document waarover de 

commissie nu beschikt daadwerkelijk het document is waarover tijdens de JBZ-Raad van 22 

en 23 april 2010 wordt beraadslaagd. De commissie besluit op 20 april 2010 te spreken 

over een inhoudelijke reactie op de aanbeveling van de Commissie. Inbreng voor een 

dergelijke reactie kan tot vrijdag 16 april, 10:00 uur per mail bij de staf worden geleverd. 
 

2. De commissie besluit in de brief over het SWIFT-onderhandelingsmandaat tevens het 

verzoek aan de regering neer te leggen om steeds onderhandelingsstukken bij de 

geannoteerde agenda te voegen met betrekking tot Europese voorstellen die de commissie in 

behandeling heeft genomen. De commissie maakt uit een brief van de voorzitter van de 

Raad d.d. 12 maart 2010 namelijk op dat dergelijke documenten niet door de Raad 

beschikbaar zullen worden gesteld. 

NB. De brief van de voorzitter van de Raad is u per e-mail toegezonden. 

 

3. E1000122  

 Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie: selectie 

van prioritaire dossiers 

De commissie besluit op 27 april 2010 nader te spreken over de selectie van prioritaire 

dossiers . 

 
De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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