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1. De geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 3 en 4 juni 2010 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. De commissie vindt het onbevredigend dat de agenda pas op maandag 31 mei 

2010 bij de Eerste Kamer is binnengekomen en zal dit betrekken bij het mondeling overleg 

met de Minister van Justitie op 15 juni 2010. 

 

2. E100011a1 Lidstaatinitiatief met het oog op het aannemen van de richtlijn betreffende 

rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures 

E100011b2 Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in 

strafprocedures 

De brief van de Minister van Justitie van 28 mei 2010 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. E1000103 Voorstel voor wijziging Frontex-verordening 

Inbreng voor schriftelijke vragen wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Meurs) en de 
SP (Kox). Andere fracties kunnen uiterlijk in de vergadering van 8 juni 2010 hun inbreng 

leveren. Dan zal ook worden bezien welke vragen aan de regering en welke vragen aan de 

Europese Commissie zullen worden gesteld. 

 

4. Het verslag van de JBZ-Raad van 23 april 2010 te Brussel wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

5. E1000134 Voorstel voor nieuw onderhandelingsmandaat EU-Verenigde Staten inzake 

SWIFT-overeenkomst 

De brief van de minister van Justitie van 25 mei 2010 inzake het onderhandelingsmandaat 

SWIFT-overeenkomst wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie zal de minister 

per brief verzoeken haar op de hoogte te stellen zodra meer concrete informatie over de 

inhoud van de SWIFT-overeenkomst beschikbaar is. De staf zal via de Permanente 

Vertegenwoordiger in Brussel de Nederlandse leden van het Europees Parlement op de 
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hoogte stellen van het feit dat zij het SWIFT-dossier intensief volgt. De commissie verzoekt 

de staf het SWIFT-dossier nogmaals te agenderen in een vergadering vlak voor het 

zomerreces, opdat zij een standpunt daarover in kan nemen. 

 

6. De voorzitter bevestigt dat het gesprek met Europol op 9 november 2010 plaatsvindt. 

 
De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


