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1. 32157 

Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten 
(Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)  
 
De fracties van CDA (Dölle), VVD (Duthler), PvdA (Eigeman) en D66 (Engels) leveren 
inbreng voor het voorlopig verslag. Deze fracties zullen hun inbreng uiterlijk donderdag per 
e-mail bij de staf van de commissie aanleveren. 
 

2. E1000621 
Wetgevings- en werkprogramma 2011 van de Europese Commissie COM(2010)623 
 
De commissie stelt voor om de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma 
2011 (WWP 2011) als prioritair te selecteren: 
-  Mutual recognition of Identification and eAuthentication [54] 
-  Directive 93/109/EC on EP elections, with a  view to reduce administrative burden on 

citizens and on national administrations [219] 
 

3. Tijdens de rondvraag verzoekt de commissie om registratie van een toezegging, gedaan door 
de toenmalige staatssecretaris voor Europese Zaken op 17 april 2009, inzake het voorstel 
voor een richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid.2 Deze toezegging houdt in dat wanneer 
het richtlijnvoorstel in de besluitvormende fase komt, het kabinet voorafgaande aan de 
desbetreffende Raad de definitieve (concept)versie van bovengenoemde richtlijn aan de 
Eerste Kamer opstuurt. 
 

4. Eveneens tijdens de rondvraag besluit de commissie in een latere vergadering te spreken 
over de mogelijkheid van een beleidsdebat, bijvoorbeeld over de inrichting van het openbaar 
bestuur in Nederland. De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft in het debat over de Wet veiligheidsregio's (31117) de Eerste Kamer toegezegd dat zij 
hierover een kabinetstandpunt naar d e Kamer zou sturen.3 
 
De griffier van de commissie, 
Ida Petter 
 
 

                                                 
1 Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2 Dossier E080071 www.europapoort.nl  
3 Toezegging T01125 op www.europapoort.nl  


