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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

de JBZ-Raad 

 

 

 datum 20 april 2010 

 ons kenmerk 40920/KvD/LD 
 

 

1. De commissie besluit bespreking van de brief van de Minister van Justitie van 20 april 2010 

over de beschikbaarstelling van Raadsdocumenten aan te houden tot 27 april 2010. 

 

2. De geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 22 en 23 april 2010 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. Met betrekking tot het agendapunt ‘Terrorist Finance Tracking Programme’ 

verstuurt de commissie een afzonderlijke brief (zie punt 3). 

 

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

SWIFT-overeenkomst 

 

De brief van de Minister van Justitie van 12 april 2010 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. De commissie stelt voorts op basis van inbreng van de fracties van D66 

(Engels), de VVD (Broekers -Knol) en GroenLinks (Strik) een brief met een reactie op het 
concept onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie vast. 

 

4. E100011a2 Lidstaatinitiatief met het oog op het aannemen van de richtlijn betreffende 

rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures 

en 

E100011b3 Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in 

strafprocedures 

 

De commissie besluit de voorstellen in behandeling te nemen. Inbreng voor een reactie 

richting de regering en/of de Europese instellingen kan worden geleverd in de vergadering 

van 27 april 2010. 

 

5. De commissie geeft de voorkeur aan een gesprek met Europol in september in plaats van in 

juni. De staf zal dit aan Europol doorgeven en een nieuwe datum trachten te vinden. De 

voorzitter doet een beroep op de leden om toch vooral aanwezig te zijn. Besloten wordt dat, 

                                                 
1 Dossier op www.europapoort.nl  
2 Dossier op www.europapoort.nl  
3 Dossier op www.europapoort.nl  



 

 datum 20 april 2010 

 blad 2 

 

 

zodra een datum bekend is, de leden zich van tevoren voor het gesprek dienen aan te 

melden. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


