Korte aantekeningen

Vergadering van de commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad
(I&A/JBZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J)
dinsdag 8 oktober 2013
Verslagstatus: definitief
1. E130040
Voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in
strafzaken (Eurojust)
De PVV-fractie en SP-fractie merken op dat het verordeningsvoorstel Eurojust niet los gezien
kan worden van verordeningsvoorstel Europees Openbaar Ministerie. De commissies besluiten
de brieven, gericht aan de regering voor schriftelijk overleg en de Europese Commissie voor
een politiek dialoog, voorlopig niet te verzenden. Afhankelijk van het al dan niet bereiken van
de noodzakelijke drempel voor een gele kaart procedure en het besluit van de gecombineerde
commissies I&A/JBZ en V&J ten aanzien van het Europees Openbaar Ministerie, wensen de
commissies begin november te bezien hoe de behandeling zal worden voortgezet.
2. E130041
Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
De volgende fracties hebben kenbaar gemaakt een subsidiariteitsbezwaar te hebben ten
aanzien van het verordeningsvoorstel tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie en
wensen zich aan te sluiten bij de argumentatie voor een subsidiariteitsbezwaar zoals is
opgesteld door de Tweede Kamer: de VVD, PVV, SP, ChristenUnie, 50Plus, PvdD en OSF.
De VVD-fractie heeft aanvullende argumenten voor een subsidiariteitsbezwaar. De inbreng
wordt verwerkt tot een conceptbrief die aan de commissies wordt voorgelegd, zodat fracties zich
eventueel kunnen aansluiten bij de brief.
3. E120003 en E120004
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; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens
Ten aanzien van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 oktober 2013
geven de leden van de VVD-fractie aan uiterlijk 9 oktober 2013 inbreng te zullen leveren voor
nader schriftelijk overleg.
Ten aanzien van de conceptcommissiebrief inzake NSA, privacy en (economische) spionage
geven de leden van de GroenLinks- fractie aan uiterlijk 9 oktober 2013 inbreng te zullen leveren
voor een aanvullende passage. De brief zal gericht worden aan de minister van Veiligheid en
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De
conceptcommissiebrief zal ter vaststelling worden rondgestuurd.
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