
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissies voor 
- Immigratie & Asiel / JBZ-raad 
- Veiligheid en Justitie 
 
11 september 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissies voor 

- Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

- Veiligheid en Justitie 

 

 

 

 Datum 11 september 2012 

 Kenmerk 44321/KvD/LD 

 

 

1. E1200031 

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en 

E1200042 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens 

 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 13 juli 2012 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. De commissies constateren dat de minister over diverse zaken navraag heeft 

gedaan of nog zal doen bij de Europese Commissie of bij de behandelende Raadswerkgroep. 

Zij besluiten een brief te sturen waarin de minister wordt gevraagd de resultaten van deze 

navraag aan de Eerste Kamer te zenden. 

 

2. E1200033 

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en 

E1200044 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens 

 

Het lid Ter Horst (PvdA) meldt zich aan voor deelname aan de interparlementaire 

commissievergadering LIBE op 9 en 10 oktober 2012 inzake "De nieuwe EU-regeling voor 
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gegevensbescherming" (alleen voor 10 oktober). De commissies besluiten de questionnaire 

niet in te vullen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


