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Den Haag, 23 mei 2006 

 
 
Aan de leden en plv. leden van de commissie Europese 
Samenwerkingsorganisaties en de bijzondere commissie 
voor de JBZ-Raad 
- i.a.a. hoofd Communicatie & Protocol 

 
 
 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
 

van dinsdag 23 mei 2006 
 
 
1. 

Er vindt een eerste gedachtewisseling plaats over het gewijzigde richtlijnvoorstel van de 
Europese Commissie inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten te waarborgen (COM(2006)168, dossier 4.3.92 op Europapoort). De 
commissies besluiten het onderwerp opnieuw te agenderen op 30 mei 2006 zodat de leden in 
de gelegenheid zijn met hun fracties te overleggen. 
 
NB: In het kader van het testen van de procedure van de TCS wordt een reactie op korte 
termijn gevraagd, opdat ook de vervolgstappen in die procedure kunnen worden doorlopen. 
De TCS bereidt een (afgestemde) reactie van de beide Kamers aan de Europese Commissie 
voor. Mochten de commissies op deze korte termijn niet tot een oordeel kunnen komen, dan 
kan er een reactie richting Nederlandse regering opgesteld worden buiten het kader van de 
subsidiariteitsprocedure. 
 
2. 

Voor de openbare bijeenkomst met Eurocommissaris Frattini op 20 juni a.s. wordt een drietal 
onderwerpen aangebracht: 

• De communautarisering van het strafrecht, met in het bijzonder aandacht voor de 
gevolgen van de hofuitspraak van 13 september 2005 en het bovengenoemde 
richtlijnvoorstel van de Europese Commissie 

• De rol van de Europese Unie bij de bestrijding van terrorisme 

• De positie van de agentschappen, met daarbij in het bijzonder aandacht voor het 
Europees Bureau voor de Grondrechten. 

De commissies zouden een voorbereidend dossier van de Europese staf zeer op prijs stellen. 
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3. 

• De commissies wensen gezamenlijk een brief te sturen naar de minister van 
Buitenlandse Zaken en de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninkrijksrelaties om hen een reactie te vragen op het gewijzigde Commissievoorstel 
inzake het Europees Bureau voor de Grondrechten.  

• De commissies wensen tevens een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse 
Zaken, waarin wordt gevraagd naar de verwachte toezending aan de Eerste Kamer van 
het advies van de Raad van State inzake de Europese agentschappenstructuur.  

Bij voorkeur zou op beide brieven vóór het bezoek van de Eurocommissaris een reactie 
moeten zijn ontvangen. De griffier wordt gevraagd voor beide brieven een concept op te 
stellen. 
 
 
De griffier van de commissies, 
Kim van Dooren 
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